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BYBEL DER NATUURE, 

JAN SWAMMERDAM, 
AMSTELDAMMER, 

HISTORIE DER INSECTEN, 
TOT ZEEKERE ZOORTEN GEBRACHT: DOOR VOORBEELDEN, 

ONTLEEDKUNDIGE ONDERZOEKINGEN VAN VEELERHANDE 
KLEINE GEDIERTENS, ALS OOK DOOR KUNSTIGE 

KOPERE PLAATEN OPGEHELDERT. 

VERRYKT MET ONTELBAARE WAARNEMINGEN VAN NOOIT 
ONTDEKTE ZELDZAAMHEDEN IN DE NATUUR. 

Alles in de Hollandfche, des Auteurs 'Moedertaale, befchreven. 
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NOBILISSIMIS, AMPLÏSSIMIS, VIRÏSi 

URBIS AMSTELAEDAMI 
CONSULIBUS 

D D JOANNI VAN DE POLL. J U D- 
DDJOANNI SIX, J U. D. 

HILLEGOMI, ET VROMADAE, TOPARCHAE. 

D D LIEVE GEELVINCK, J U 
GASTRICI, MYNDAE, ET LOOSDREGTEN, TOPARCHAE; 

D D GULIELMO MUNTER. J U 

mmortale hoc Civis Amftelaedamenfis Opus, Ves¬ 
tra genitum in Urbe & perfedlum , Vobis a me 
infcribi, oro , patiamini! quippe Quibus unice 
debebatur proprium ; Quorumque aulpiciis olim, 
& tutela , conditum fuerat. 

Sed & eximius Autor , fi modo fata fivillent, non alii cui¬ 
quam ipfè confecraviflet : prima enim inchoamenta tanti moli¬ 
minis dicavit Reipublicae Amftelaedamenfis eonftituendae Qua- 
tuor Viris, anno feculi elapfi fcxagefimo nono. Putavi ergo ^ 
meum efiè , ea quoque in re , Optimi Viri propofitum fequi 5 
neque prorfus delperavi, quin ea benignitate accepturi efletis li¬ 
brum jam ad unguem elaboratum , qua Deceflbrcs 'Ampliflimi 
prius rudimenta ejus fufceperant. 

Praeterea quoque , fatebor enim , Ipontc propria animum in¬ 
duxi meum , quod non penitus dilpliceret, fi auderem Confu- 
libus Amftelaedamenfibus hunc offerre librum : namque intelli- 
git unufquifqueBatavorum,ut fumma ope nitamini, Urbis, quae 
alias omnes inter caput effert , veras amplificare laudes. Quid 
autem gloriam ejus magis extollat , quam quod Virum produ¬ 
xit , aluitque , quem Univerfi , qua late patet , Orbis fapien- 
tes , fola ob merita , certatim honorant ? 
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Quin & Ipem conceptam firmabat jiifta confideratio docu¬ 
mentorum , quae datis luculentiflima, ingentis amoris , quo 
Muiarum facra , Artium praeclariiEmas ^ fovetis. Aequo certe 
fcientiis promovendis ftudio adeftis, quo Afiae, Europae , A- 
fricae, & novi Orbis , Gazas in gremium opulentae Orbis de¬ 
ferendas curatis. Atqui inter Amftelaedamenfes alius non exfti- 
tit, qiii cognitionem rerum Naturaliuni, Difciplinarum facile 
principem, felicius excoluit, provexit fortunatius. Si hortus 
Urbanus fuperbo ftirpium fpeélaculo contemplantium animos 
abripit | fi inventis Anatomicis haec Urbium Princeps jam diu 
inter omnes micat | dum liberaliter fubfidia utrifque fufficitis ; 
efto di gratum, quod ered:um hic admiramur , hoc quoque 
monumentum. Id Natura ipfa fuo pollice, Amftelaedami, per 
civem Amftelaedamenfem , finxerat quidem, fed quod , eheu ! 
fere interierat. Quaefivi, inveni , ad almam Matrem reduxi 
prolem,poftliminio reverfam Laribus reftituo propitiis, Diifque 
porro Tutelaribus committo. Qua equidem in re , fi non im¬ 
probatur dedicantis animus , laetus meas laudabo fortunas , qui 
opportunitatem quaefitam nacSlus fuerim teftificandi publice ^ 
qua Vos, Nobiliffimi, Ampliffimi, Viri, reverentia colam, 

Faxit DEUS, diu, fortiter, fapienter , & feliciter , Publi¬ 
cis Patriae, 6c Urbis, invigiletis commodis, ne quid detrimenti 
capiant! Vobis Ducibus, & Aufpicibus Libertas, Aequitas, ]ii- 
Ifitia, Pax, & Artes liberales floreant. Hae , fi alibi profcrip- 
tae , tutis receptae moenibus , Veftro munere , opere Veftro, 
fedes inveniant quietas! Haec ego contendo Votis finceris obti¬ 
nere, & fupplicibus, qui fum, & ero femper. 

Nobilissimi , Amplissimi , Viri ^ 

Ordinis Veftri, Veftrarumque Virtutum, 

Venerabundus Cultor. 

Lcydac A. JEr. Chrifl:. 
PDCCXXXVI. XV. Decembris. 

HERMANNUS BOERHAAVE. 
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A A N D E 

WEL EDELÉ, GROOTAGTBARE HEEREN, 

DE BURGERMEESTEREN 
DER STAD AMSTERDAM. 

DE HEER. EN M^ JAN VAN DE POLL. 
DE HEER, EN M«- J A N S I X. 

HEERE VAN HILLEGOM en VRÖMADE. 

DE HEER. EN M« LIEVE GEELVINK. 
HEERE VAN GASTRICUM, MYNDEN, en de LOOSDREGTEN. 

DE LIEER. EN M-^. WILLEM MUNTER- 

K htdde, gelievt goediglyk te dulden, dat ik aan Uw 
WelEd. Gr, Agth.mag opdraagen dit onflervelyk Werk 
van een Amjlerdams Burger ontworpen en volmaakt, 
in defelve jlad! So, om dat het aan Uw Edel Gr. 
Agtb. alleenlyk in eygendom toequam; als ook, dewyl het, 

wel eer, onder derjelver aanmoediginge, en bejcherminge, is opgefleld. 
Seker y de voortreffelyke Maker van dit boek joude het aan niemand 

anders toegéeygend hebben, by aldien de Hemel fyn voorneemen had- 
de toegeflaan : dewyl hy felve de eerfie beginjeleu van fo Jwaare 
onderneeminge, in het jaar jejlhien hondert negen en (ejlig, hreft op< 
gedraagen aan de Vier Heeren , de Regeerende Burgermeefteren 
van de je heerelyke Stad. Daarom dagte ik, het myn pligt te jyn, 
ook hier in, het op/et van die hoogwaarde Mïan op te volgen ; en ik 
heb eenigjinsgehoopty dat U wel Edele Groot Agtbare dit werk, nu 
geheel volmaakt jynde , wel jouden willen aannemen med die goed- 
gunfligheidy med de welke derjelver Groot Agtbare Voorjmten de 
ruwe ontwerpen daar van hadden ontvangen. 

Dog ik moet ook daarby bekennen, dat ik, uyt eygene gemoedsbewee- 
ginge y gedagt hebbe, hoe het mogelyk niet geheel joude mishagen, by 
aldien ik my verfloute, dit felve Boek aan de Burgermeefteren van 
Amjlerdam aan te bieden: aangemerkt jynde, hoe y der Batavier [eer 
wel weet y med hoe groote yver die Heeren alles in het werk jtellen, 
om te verheerlyken den waar en roem van een pad, die fo hoog boven 
alle andere uytmunt. En waar over dog mag fy fig meer beroemen, dan 
dat fy heeft voortgebragt, en gevoed, een man, die, enkelyk om fyn 
verdienfen alleen, om fryd geagt, en géeerd werd van alk wyfe 
Mannen ^ waar die ook mogen keven in de bekende wereld. 
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"Ja ook mrd ik mg meer m die hope ge fier kt, aïs ik in regtmè- 
tigheid betragte de bewyfen, mlke U Wel Edele Groetagtiare fo baar- 
hlykelyk geven y van de tedere Jugt, med demlke Jy fo kragtig begon- 
fligen, en opqueeken, het Heyïtgdom der menjchelyke voysheul, de voor- 
treffelyke metenfchappen. Waarlyk ik bevind dan, dat Derfelver 
lujl fo feer (trekt tot het voortjetten der nutte y en vrye konjlen y als Haar 
/erge uytmrkt y dat derykfle(chatten van devier wereldgemf en over¬ 
vloedig toevloeyen in de milde Jchoot vmtdie magtige Koopfad. Maar 
nooit is imand in Amjter dam geboren ydie de kenniffe der faken yVeel- 
ke de Natuur voor tbr engt ydeje dog isnvaarlykde voorneemjle der voee- 
tenfchappen ygelukkiger doorwrogt, of medmeerder vrugt heeft voortge- 
gejèt. So dan de Stads-tbuyn, door de luyflerryke vertooninge van de aan- 
Jienelyk[le gevoaffcben y den Aanfchouwer Jyn gemoed in vermnderingè 
wegvoerd; (o de Stad y die verre boven alle andere tiytfieekt, lang ge¬ 
praald heeft door uytvindingen der Ontleedkunde, die binnen haar muu- 
ren al voor lang ftjn wereldkundig geworden; door dien aly Wat tot defe 
vereijeht isyaldaar fo rykelijk werdgegunt;wellaat dan ook niet onaange¬ 
naam (yn dit gedenkteken faty der een med deuyterfle verwondering aan- 
fietl Immershadde de Natuurfelve, door eygen handen en konfl, in defè 
jtady door defe Stadsburger y het geboetfeerd y opgemaakty en opgeregL 
Hela ashoena by was het verloren geweefi! Ik heb het nagefpoorf gevon¬ 
den y en aan de milde Moeder herfeld. Ik heb bet verloreny en in flaaverny 
vervallen Kind y wedergebragt in fijne eygeneygelukkigey woon(ledey en le¬ 
vere het nugerufl over aan fpe magtige yen goeder tier ene yBefchutsheer en! 

Somyne onderneminge tot defe opdragt niet werd verworpen y danfal 
ik verheugd roemen myn geluk daar in y dat ik hebbe gevonden de lang 
gefogtegelegenheid y om. te mogen betuygen in het openbaar, de eerbiedig¬ 
heid ? dien ik toedraage aan ü Wel Edele y Grootagtbaare, Heeren. 

God geeve, dat GY lang, dapper, wys, en gelukkig bewaakt het 
Gemeene bef van Vaderland, en Stad, die behoedende voor verval! 
dat de vryheidy billijkheidy geregtigheidy vrede, en edele Konflen, 
onder uwe fegen, en voortfettinge, bloetjen! So die, elders verbannen, 
/ouden vlugten, laat die dan, onder UWE begonfiiging, en handhavinge, 
binnen de vijlige bolwerken van defe magtige Stad ontvangen, aldaar 
een vredige jchuylplaats genieten! Dit is de opregte, en nedrige, bede 
van my, die ben en altyd blyve, in eerbied voor Uwe Hooge aan- 
f enelijkheid y en deugden, 

Wel Edele, Groot Agtbare, Heereti 

ü. W. E. Gn A. 

Lcyden 17 — 35. Ootmoedigfe Dienaar 

HERMAN BOERHAAVE. 
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VITA AUCTORIS. 

.4tas efl: Jacolm Theodori in pago Swammerdamme, qui 
fitus efl: ad Rhenum, inter Leydam, & Wourdam, in 
Hollandia. ille , quum poHqa Amllelaedami negotia¬ 
tione lignaria vi6i:um quaeritabat , a cognomine pago 
appellatus fuit. Atque habitanti ibidem, anno m d cv i, 
Januarii ultimo filius nafcitur, qui Joannes ^acohi Swmn- 

merdmn didus. Exercuit hic in eadem civitate artem Pharmaceuticam. 
Qua quidem opportunitate, quum efïet rerufn Naturalium apprime flu- 
diofus , & peritus, conflanti lolidos per annos quinquaginta diligentia, 
magnificam fibi paravit fupelledlilem : neque labori pepercit, neque fum- 
tibus, quo materiem, adHifloriam Naturalem quae pertinet, undique 
fibi colligeret. Locupletiflima fane copia Animalium , infedlorum, 
Stirpium, & Foffilium, in aedibus ejus fpeflabatur. Neque vero tur¬ 
bata haec , aut confufa , fed juflo digefla ordine. Potiffimum tamen 
ornatum adferebant rariora Indiae utriufque , atque in his Myrrhirta 
vafa. Cives , & peregrini, haec , fpedlatum admifii , admirabantur. 
Principes Viri, peragrantes Patriam noflram , ducebantur crebro ad 
haec fpe61acula : quos inter aliqui fibi propria facere ea , pretio ob¬ 
lato , conabantur , alledi thefauri pulchritudine ; obtinere autem non 
potuerunt. Scxaginta quippe millibus florenis, monetae Batavae, ad¬ 
dicere modo voluit poffelfor ; dum interim poft mortem ejufdem vix 
decem millenis publice diftrada venierunt. 

Patre hoc , & Matre Barendina Corvera, Jani fectmdi Corveri filia,' 
genitus Joannes Swammerdam , Amftelaedami nafcitur , Februarii duo¬ 
decimo , anni a Servatore nato m d c x x x v 11 , qui evafit deinde 
praeclari hujus Operis Autor celeberrimus. 

Pater eum deftinabat praedicandis facris , pueroque jam praecepto¬ 
rem dedit, qui elementis linguae Latinae, & Graecae eum imbueret; quo 
aptior evaderet divinis intelligendis : ille autem ponderans gravitatem 
muneris , animumque fuum ferio excutiens , inde ftatuit , tanto oneri 
fe fore imparem. Id & Patri ita quidem perfuafit , ut & hic afien- 
tiret filio , concederetque Medicinae potius colendae animum addice¬ 
re. Dum itaque hifce jam deditum , domi fuae aleret filium , cre¬ 
bro illum mundandis, & ordinandis , iis rebus , quae thefauris ejus 
continebantur, adhibuit. Quare etiam , tenella jam aetate , incepit 
res Naturales contemplari intento quidem animo. Mox & Infedla di¬ 
ligentius obfervare, venari, redimere, permutando cum aliis auge¬ 
re , colligere , fibique propria digerere , cum feriptis Autorum prae- 
ftantiffimorum conferre, pofteaque in claffes certas difponere. Ado- 
lefcens Anatomicis & Medicis quam diligentiffime ftuduit , & vel 
tum maxima quaeque moliebatur. Simul tum in Dioeceli Ultrajedina, 
in Gueldria , totaque Hollandia , nodles impendit, diefque, quae- 
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HET LEVEN VAN DEN SCHRYVER- 
Acob Dirkz h gehoren in het dorp Swammerdarnme ^ gek^ 
gen tujfchen Leyden ^ en V/onrden, aan den Rhyn in Hol¬ 
land. Ais defe naderhand fig te Amflerdcm med de Hout^ 
kopery er neer de ^ is hy genoemd na Jjn geboorteplaats. Ier* 
wyl hy woonde te Amflerdam., wierd hem aldaar gehoren > 
een Soon^ op de laatfle 'Jamiartus 1606 , die genoemd is 
Jan Jacobz Swammerdam. Hy heeft gehouden in die Stad 

een Aptekers winhel En, hy die gelegenheid , Jynde hyfonder lievhehher der 
faken, die door de Nature werden voortgebragt, en te gelyk groot ken der der 
Jelve 5 heeft hy in volle vyvtlg jaren, med be(ïe7uüge naarfligheyd, fig ver* 
kregen een feer ryke te famenfamelinge van defe fchatten. Hy /paarde nog 
moeyte ^ nog kofien ., om te vergaderen hy cen^ van ade kanten ^ af wat be¬ 
hoorde tot kennis defer dingen. In Jyn huys wierd gefien eene volkome opgade- 
ringe van Dieren, Dierke?is, Aardgewajfen, en Bergwerken. Hier was al¬ 
les net gefchikt, niets in wanorder, of over hoop. Dog hoven al hejlond het 
cieraad daar in, dat het feldfaamft van Ooft , en Weft-Indte, ‘ daar was hy 
een, voor al het keurlykft: Borcelyn. Burger, en vremdeling , wien het vry 
ftond.) dit te hefchouwen., ftonden daar over verhaaft. Ja vee ie Vorften., ons 
Vaderland doorreyfende, wier den getokt, om het te heften: onder welke eenige 
Jyn geweeeft, die een hod deden, om het alles hy een voor fig te kopen, dewyl 
Jy fin hadden in de fchoonheid van dit Kabinet. Maar niemand heefthst kon- 
nen verkrygen: om dat de eygenaar daar voor met minder wilde , dan feftig 
duyfend gulden \ dog, ?iaa b mans dood, opentlyk hy opveylinge verkoft, mogt 
het naauwelyks tien duyfend gtdden halen. 

Van defe Vader en Barentje (Zorver fogter van Jan jansz Corver, als 
Moeder, wierd gehoren Jan Swammerdam, op de twaalvde Februarius des jaars 
1637 na Chriftus geboorte. Dewelke naderhand is geworden de feer beroemde 
Schryver van dit voortrefelyk hoek. 

Syn Vader nam voor hem te hequanten tot een Vredikant ^ en gav het kind 
een Meefterdie hemde gronden der Latynfhe., en Griekfhe taal mogt ke¬ 
ren., op dat hy te beter de Heyltge Schrivten fude verft aan: dog hy^ over¬ 
wegende de gewigtigheid van dit ampt, en fyn gemoed ernftig onderfoekende, 
hefioot, dat hy Joude onmagtig fyn tot defe laft. En dit deed hj fyn Vader ook 

foo wel hegrypen, dat deeje het geloovde, en ook toeftond aan Jyn Soon, om Jyn 
werk te maken van de Geneeskunde. Onderwylen dat hy nu Jyn Soon, hier toe 
Jtg begevendegehruykte hy den Jelven., om te rynigen., en 
te fchïkken, de faken van fyn Kabinet. Waar door dan defe ook al van jongs 
af hegoft agt te geven med alle oplettenheid op de f aken hy de Natuur voort- 
gehragt. Aanftonds viel hy op het naar ft ig waarnemen., opvangen, opkopen^ 
verruylen voor andere., vermeerderen, hy een famelen, voor fig felve. Hy jehikte 
fyn ejgen fhatten., vergeleek die med de fhriften der befte Schryvers , fchïkte 
alles onder Jekere hoovden. Wat ouder geworden hetragte hy op het naarftigfte 
al, dat de Ontledinge, en de Heelkonft, betrof, felv toen al naa het hoog ft din¬ 
gende. Op die tyden heft ede hy dag, en nagt, om na te feuren, op te vangen, 
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VITA AUCTORIS. 

rendis , capiendis , examinandis , animalculis , tam interdiu, quam 
no£tu, volitantibus. Aërem , aquas, terras , agros , campos , pa- 
fcua 5 fata, inculta, colles arenarios, ripas , littora , flumina , ftagna, 
puteos 5 lacus, maria, arbores, plantas , rudera , fpecus, loca habi¬ 
tata, foricas, perfcrutabatur: ut ova, vermes, nymphas, papiliones, 
indagaret, horumque nidos, alimenta, mores, morbos, mutationes, 
copulas , addifceret. Et fane in his, vel prima jam juventute , plus 
detexit certi , verique , quam feculorum omnium Autores cogniti fi- 
mul. Incredibile quidem narro , fed tamen verilTimum : idonei fic 
cenfuere judices. 

Ita jam inflruëfus , anno m d c l x i Leydam venit , Academiae Ba¬ 
tavae frequentandae gratia , ibidemque, 06fobris undecimo, civium A- 
cademicorum albo infcriptus, integro biennio gnaviter operam dedit 
Viro Clarilfimo Joanni van Horne , Chirurgica profitenti. Francifci Sjl- 
vii de le Boe Scholas diligentilhme coluit, ut Medicinam ab eo difce- 
ret Fuitque horum fltudiorum ille progreffus , ut undecima Odlo- 
bris anni m d c l x 111, exploratus juxta leges in codicem Candida¬ 
torum Artis Medicae in hac Academia legitime infereretur. Toto hoc 
tempore amicitiam contraxit cum Nicolao Stenone , magno illo Anato¬ 
mico , quam integram deinceps cum eo fervavit ad mortem ufque. 
Coluit & amicitiam hic cum Regner o de Graaft inligni fane quoque 
Anatomes cultore : fed haec in acerba dein odia, ex aemulatione, exivit. 
Dulcedo fcientiae Anatomicae tunc pelliciebat ingenium ejus, ad haec 
facra unice natum: velocilfimo flatim in his profeëtu , ultra fidem, 
laetus , incepit deliberare , quonam modo poffet illibatas confervare 
partes corporis, diflecando paratas ad ufum perennem dcmonflrationis 
Anatomicae: ut ita levaretur a repetendo femper novo labore^ ut ca¬ 
rerer faflidio putrefcentium ilico cadaverum noxio ; ut fuccurreret dif¬ 
ficultati crebro obtinendi corpora recens mortuorum. Felix fuit in 
his : qui dudum artificia fubtilia in traëfandis repererat Infeëlis. Eve¬ 
nit , ut follertem in iis fe daret Clarilfimo Sylvio, quo vix ullus , ea 
quidem tempeffate, magis induflrius in Anatomicis. Nulla vero in re 
placuit adeo , quam dum Ranas coram eo artificiofiifime incide¬ 
ret : decimo quinto Januarii hujus jam anni offenderat Illi expe¬ 
rimentum , quo monflrabat , acrem in infpiratione poffe duci ex 
bronchiis in arteriam & venam pulmonis , atque inde utrofque cor¬ 
dis thalamos verfus. Vid. Sylv. Difp. Med. vii. §. lxxix- 
L X X X V I I 1. 

Profeëfus poff haec in Gallias , habitavit aliquandiu Salmurii , in 
aedibus Tanaqinlli Fabri ; ubi varias inflituit obfervationes fuper In- 
fedfis. Ibidemque xix Junii , anno fexagefimo quarto , detexit val¬ 
vulas in vafis Lymphaticis , ope exilium valde tubulorum. Depiëfas 
propria manu has millt xxviii Junii ad Stenonem , Hafniae ut puta¬ 
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HET LEVEN VAN DENSCHRYVER. 

m te onderjoehen, de Dïerhens, die dag, en nagt, vliegen, in Gelderland, in 
het Stigt van Utregt, en in Holland. Hy doorfogt lucht, veater, aarde, land, 
veldde, akkers, vjoefleny, , rivierkant., ftrandrivier, ftilftaand iva- 
ter, meeren, .,put, kruyd .,puynhoopholen, bewoondeplaatfen .,jaa felvsgehey- 
me vertrekken: op dat hy de eyerkens, wurmkens, popkens, capellekens ^^figte; 
haar neflen, voedfel., levenswyfe .,fiektens, veranderingen, verfamelingen mogt 
keren. En waarlyk hy heeft, jeugd, /é/ alles ontdekt meer Je- 
kers, waaragtigs, bekende Schryvers van alle de eeuwen te famen. 
Ik verhaalyet ongelovelykdog even welJeer waaragtig: immers Joo oordce- 
kn de bequame Regters in de/e. 

Dus onderleyd quam hy wonen te Leyden in het jaar 1661, om aldaar de 
Academie van Holland by te wonen \ op den elvden O61 ober wierd hy in de bur- 
gerrolle der Academy-leden ingetekend., en hoorde twee volle Jaar en den be- 
roemdfien heer Jan van Horne , die de Ontledinge van V menfchen lighaam, 
en de handwerkelyke Heelkonft onderwees. Hy woonde ook ten naarftigfte by 
de onderwyfinge van Francifcus de Ie Boe Sylvius , om de Qeneeskonft te 
leren. Waai in hy fo vorderdedat hy , na de wetwel onderjogt op den 11 
O 61 ober 1663 is aangenomen op de rolle der Candidat en der Geneeskunde op 
defe Academie. In defe gantfche tyd maakte hy by findere vriendfchap med'Hï- 
colaus Steno, diengrooten konftenaar in de Ontledinge., en heeft die hylig onderhou¬ 
den med defelve tot (yn dood toe. Hy wierd ook toen alhier vriend med Ry- 
nier de Graaf, mede uytmuntend oefenaar der Ontleedkunde, dog dit brak uyt 
in bittere haat naderhand, uyt nyd. De fmaak defir wetenfchap befat nu fo fier 
Jyn geef, dat die daar toe alleen fiheen gefehapen te (yn. Buy ten gelovelykheid 
Jhel was de voortgang, dien hy hier in deed; dies hy blyd begoft te overleg¬ 
gen , hoe hy mogt onbedorven bewaren de deelen der lyken, die hy door V ont¬ 
leden bereid had ^ tot een blyvende bequaamheid , ter vertoning. Hy Jogt be- 
vryd te blyven van den arbeid., omfteeds het Jelvde te herhaalen\ en van de 
fchadelyke walgelykheid der lyken, die fo haaf rotten; ook voor te komen de 
Jwarigheid, om vaak te krygen lighaamen van verfch geflorvenen. Hy Jlaagde 
hier in, die voorheen de fynfte konftgreepen had gevonden, in het behandelen der 
Dierkens. Het geviel., dat hy hier in voldeed aan den beroemflen Sylvius, die, op 
die tyd, naawelyks imand had Jym gelyk in het werk der Ontledinge. Niets 
behaagde dien heere meerder, dan als hy de Kikvor(chen ten konftigfte voor he?m 
ontlede. Het was al op den 1$ Januarius 1663 , dat hy toonde, hoe de lucht, by 
inademinge, kof werden gebragt uyt de longpypen, in de flagader, en bloed¬ 
ader , der long, en door die weg, in de byde holligheden des herts. Siet Sylv. 
Med. Dijp. 7. §. yp.—SS. 

Daar naa trok hy na Vrankryk, woonde eenige tyd te Saumuur , ten huyfi 
van dl Heer Tanaquil Faber , daar hy veele aanmerkmgen maakte over de 
Dierkens. Op de k) Junius, ontdekte hy aldaar, door behulp van (eer dunne 
huyskens, de Klapkens in de water-vaten. Hy tekende die af 7net eygen handen, 
en fond defelve, op de 2^ Junius, aan Steno te Koppenhage toen aanwefig, 
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verat, tunc verfantem. Vid. Tra£I. Ejufdem de Refpir. pag. xc. xc!. 
Scripiit Theveiioto poflea , xxiv. Septembris anni lxv , quod hae 
icones forte vifae fuiffcnt Celeberrimo Frederko Ruyfchio prius , quam 
hic fua de his edidiiiet. Id autem Thevenoto dixit, ea occafione 5 
qua illi mittebat Amftelaedamo Parifios libellum eum , quem Ruy^ 
fchms eodem hoc anno fiiper his evulgaverat Hagae Comitum. In- 
linuat quidem oblique fufpicionem hanc , fed tamen addit, fe id afle- 
rere nunquam polle-, Se amare Riiyfchnmi quam maxime, gaudere 
ferio , quod vera harum Valvularum cognitio per illum innotuerit. 
Et , qui rem confiderat, videt , id fieri vix potuilTe : quia Riy^ 
fchms diu ante editionem libelli fui aliis, ipfique Blljio ^ has Valvu¬ 
las ofienderat. Literae autem Stenoni datae Hafniam , inde in Ba- 
taviam mifiae ad Stenonem fero venifient, & fi vifae fuilfent ab illo , 
quomodo aufus fuilTet publice , vivente jam & praefente Swam- 
merdammo , tabulas eas evulgare , nulla mentione fa6la de invento¬ 
re. Interim, praeter alia, in Galliis, ad flumen Ligerum Libellam, 
Infe£lum volitans, obfervatam defcripfit, atque Hemerobia quaedam. 
Vixit dein &‘Lutetiis Parifiorum , in eodem cum Stenone contuber¬ 
nio , eo tum quam familiarilTime ufus. Eruebatur ibidem intima ami¬ 
citia Melchifedeci Thevenoti , Viri AmplilTimi , qui legatus fuerat Re¬ 
gis Galliarum ad Remp. Genuenfem. In amoenilfima ejus villa Yfii, 
haud procul Parifiis , una cum Stenone , hofpitaliter exceptus , va¬ 
ria Infe6Ia obfervavit. Spe6Iabat egregius Vir dotes fingiilares genii 
Swammerdammiani , & felicem indufiriam , qua illas expoliverat. 
Obtulit ideo liberaiifiime omnia Viro , quae cenfebat pofle juvare 
ejus fludia. Tota ergo vita memor benefaflorum , novifque fem- 
per audius , fcripfit non adeo diu ante mortem , in uno Thevenoto^ 
inveniffe fe , certum , fidum, verum amicum , cui neminem parem 
inter mortales ufquam reperiffet. Producebat Thevenotus hunc fuum 
hofpitem in confeffum eruditorum , qui habebatur crebro in aedibus 
ejufdem, ad colendas artes liberales. Ibi femper auditor tantum, ta¬ 
citurnus femper, neque excitari poterat, ut rumperet filentium. Ma¬ 
gnis tandem aftus clamoribus, invitus exhibuit unum , & alterum, 
exemplum diflecandi Infedfa , horumque interiora oculis exponendi; 
tunc vero admirabilis omnibus, & laudatus , loquacitatem garrulorum 
muta arte compefcuit. Commendabat Viri peritiam Thevenm Amplis- 
fimo Viro Conrado vau Beimmgen , Senatori, & Confuli, Amfielaeda- 
menfi , Legato tum a Rep. nofira ad Regem Galliarum. Qui poflea 
effecit, ut redux obtineret facultatem cadavera fecandi eorum , qui 
in nofocomio Amftelaedami moriebantur. Ea vero libertas fummo- 
pere illi profuit ad promovenda fludia Anatomica. Amfielaedamum re- 
verfus incubuit fedulo fcrutandis cadaveribus , occafione utens data 
in nofocomio. 
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hy meende. Siet hem over de Ademhalïnge p. 90. 91. Naa die tyd fchreev 
hy ^ op de 24 Septeffiher 1665, dat fnogelyk de wydberoemde heer Frederik 
Ruyfch wel mogt gefien hebben die tekeningen, eer dat hy de fyne uytgav, 
over defelve Jake. Dit was by geval., dat hy fond., van Amfterdam na Pa~ 
rySy aan E.eere Thcvenot, het hoekske., dat d’’ Heer Ruyfch, dit jaary 
in den Hage, had uytgegeven; hy Jcheen daar by bedekt te willen doen ^laden- 
keny of niet wel die Heer Jig had bediend van fyn werk, emiytvindinge \ dog 
voegd aanftonds daar op, dat hy dit nooit fond konnen ftaande houden; dat hy 
den Heere Ruyfch ten hoogfte beminde, en dat hy wel feer verheugd was, dat 
door defe man de regte kennis defer Klapjes was bekend geraakt. En, f wie 
op de fake let, fiet, dat het niet fn kof. Want Ruyfch had die lang ge¬ 
toond aan de Bils, en aan andere, eer hy fn boekje uytgav. Maar de briev 
aan Steno na Koppenhage, van daar ge jonden aan hem te Amfterdam , was 
te laat gekomen. En fo defelve was gefien van Ruyfch, hoe fioud die beft aan 
hebben, die tekeningen uyt te geven, finder gewag te jnaken van den uytvin- 
der, daar Swammerdam leevde, en tegenwoordig was ^ Onderwylen befihreev 
hy, boven andere faken, in Vrankryk aan de Loyre, het vliegend dierken , fuf- 
fier ken genaamd y en eenige foor ten van het Haft. TeParys kevde hy met Ste¬ 
no , in het fielvde huys \ in de uyterfte gemeenfiaamheid. Te gelyk genoot hy daer 
de vriendfchap van den Groot Agtbare Heer, Melchizedec Thevenot , ge- 
wefin Gefiant der Franfe Kroon aan de Republicq van Genua. Op deffelvs ver- 
makelyke luftplaats YJJiy digt by Parys, wierd hy ver ga ft 7ned Steno, en vond 
aldaar verfcheyde Dierkens. De Heer Thevenot, in defie omgang, doorfiag 
het byfondere van de Geeft defes Mans, en de gelukkige fichranderheid, door welke 
hy die ten hoogjie hadde verderd. Dies bood hy hem aan op het edelmoedigfte 
al y dat hy oordeelde te konnen doen tot het voor ft ellen van Jyne liefhebbery. hy 
bleev ookfn leven lang gedagtig defir weldaaden , en daar mede altyd meer 
en meer overhoopt, fchreev hy niet lang voor fn dood y dat hy in Thevenot 
alleen y een vaft ygetrouw y waaragtigy vriend, en onder alle jnenfichen niemand 
hem gelyk, gevonden had. De Heer Thevenot leyde hem in het gefelfichap der 
geleerden, die veeltyds f fiamen quamen in fn huys, tot voortfiettinge der vrye 
konjlen. Daar luijlerde hy toe, altyd fwygendy en koft niet bewogen werden, om 
een eenig woord te fireken. Eyndelyk door veel aanporren , tegen wif en 
dank, gav hy een hewys, of twee , van de ontledinge der klyne Dierkens, 
waar hy der fielver ingewanden voor oogen ftelde. Toen wierd hy van yder 
med de uyterfte verwonderinge geroemd \ maar hy keerde dus de kakelaary der 
flappers y door fn ftomme konft. De Heer Thevenot bragt hem hier in de 
gonft van den Grootachtbare Heer Koenraad van Beuningen, Vroedfihap y en 
Burgermeejler y der Stad Amfterdam'y in die tyd Afgefant der Staat en Generaal 
aan het Franfche Hov. Defi maakte, dat hy vryheid kreeg , om te mogen 

fiiyden de lyken der geftorvene in het Gajlhuys te Amfterdam welke toelaating 
hem ten hoogfte diende, om fne oeffeninge in de konft voort te fetten. Te 
Amfterdam wedergekeerd begav hy fig geheel over tot het onderfioeken der doo- 
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UtiliiTima occafio erat incitando animo Ejus hoc tempore Amhelae- 
dami: quia Medici DoélilTimi ibidem collegium inflituerant, ut altera 
hebdomade convenirent fimul ad colloquia , & experimenta , infti- 
tuenda fuper rebus Medicis , atque Anatomicis quidem praecipue. 
Obfervationes, illic faótae , pohea funt editae a Cajparo Commelinoy 
anno mdglxvi, & mdglxvii, priusquam Swammerdammius 
Dodtor Medicinae erat creatus. Hic tamen primas contulit ad confe- 
élionem hujus opufculi. Figuram medullae Ipinalis , quam Blajius ibi 
edidit, folus delineavit fuapte manu, in illo ipfo collegio. Scriplit, 
fuper ea re, ad Thevenotmn , quod fic deprehenderit. I. totam medul¬ 
lam fpinalem mere hbrofam. 2. fibras ejus difiindtas in aliqua cerebri 
parte convenire , ibi terminari. 3. nervos, pariter fibrofos , de fibris 
medullae oriri. 4. piam matrem totam porrigi in vaginas cavas. 5. 
medullam, adhuc calentem , una cum vertebris, eam continentibus, 
ocyfiime imponendam frigidae , ibi relinquendam fpatio nu6lhcmeri; 
dein vertebris cautifiime diffra£lis, cerni haec omnia. Data fuit haec 
epifiola I. April, mdglxvi. Eodem tempore tentavit plurima, in- 
pellendo liquores varios in vafa Animalium viventium. (viddeRefp. 
p. 103. 107.) Etiam Chemica, de ebullitione frigida inter falem uri¬ 
nae, & fpiritum falis Glauheri. (ibid. p. iii.) Confcripfit tum difièr- 
tationem illam laboriofam de Refpiratione, quam defenderet pro obti¬ 
nenda laurea Apollinari in Arte Medica; cujus le6lio docet, quod pro¬ 
pria modo cogitata, experiundo tantum nota , perque experientiam 
undique fulta, lequeretur , nec vero quidquam ex aliis depromptum 
Audoribus immifcucrit. Quibus a£lis, ad finem anni mdglxvi, re- 
verfus Leydam: ut legitime reciperetur in ordinem Medicorum. Et, 
ea occafione, necefiitudinem coluit ar£lilfimam cum celeberrimo van 
Horne, fuo prius in Anatomicis Praeceptore. Anatomica cum eo tunc 
exercuit, & varia modis diverfis praeparavit : aperte enim cogitata, 
& inventa, habebant communia. Profefibr omnia , quae requireban¬ 
tur , liberaliflime fuppeditabat; alter opus dirigebat, fimulque inventa 
omnia manu propria, fummo artificio, depingebat, omnesque fic pa¬ 
ratas iconas fiatim mittebat Matthaeo Slado, una cum obfervationibus. 
Quid enim deerat ? Materies, inflrumenta, locus, inpenfae, liberalitate 
Van Horniana uberrime fufficiebantur. Swammerdammii diligentia, indu- 
llria, exercitatilfima dextra, nodtes diefque occupabatur. Primo hic, 
in ipfis aedibus xxii Januarii, anno mdglxvii Vafa 
uterina mulieris ceracea materia implevit, incepto utiliffimo, quod 
deinceps perpolivit. Promotus dein fuit in ordinem Medicorum, x x 11, 
Februarii eodem anno , atque defendit publice fuam de Refpiratione 
diatriben. Eam tunc brevibus modo lemmatibus conceptam protulit, 
fed Martio fequenti amplificatam edidit libelli forma apud Gaasbekios •» 
atque AmplilTimo Thevenoto dicavit Ibi in icone tituli figura elegan- 
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lighamen, gebruyhcnde fyne verkregene 'vryheid ten dien eynde in het Gafthnys, 
Ie defer tyd was voor hem te Amfer dam de hefte gelegenheid totJyn oogmerk: 

dewyl de geleerdfte Geneesheeren aldaar een gefelfchap maakten, om hy een te 
vergaderen om de andere week, tot het houden van f (amenjpraaken, en het doen 
van konft-proeven over Geneeskundige , en Ontleedkundige faken vooral De 
aanmerkingen^ daar gedaan ^ Jyn na die tyd gedrukt hy Cafpar Commelin, 
in V jaar 1666 1Ö67 , eer de Heer Swammerdam nog was gemaakt DoBor 
der Geneeskonft. Evenwel heeft hy toegehragt het voorneemft, tot opmakinge van 
dit werkje. De afheeldinge van het ruggegraats merg.^ <^//6’Blafius daar geeft ^ 
had onfe Schryver alleen getekend med eygen hand .^ in die felve byeenkomfl. dus 
fchreev hy hier over aan den Heer Thevenot op de i April 1666; dat hyJo had ge-- 
vonden, i. dat het gantfche ruggegraat merg heft on d uyt enkele vejelkens. 2. dat 
die vefeis, onderf heiden van den ander, te famen quamen, en eyndigden, in feker 
deel der herjfenen. 3. dat ook de fenuwen vefelagtig fprooten uyt de vefelenvan 
V ruggemerg. 4. dat de dunne vliefen der her ft enenfig heel uytfpreyden in hollefche- 
den 5. dat het ruggemerg, nog warm, med de wervelbeenen, waar in het bevat is, 
ten fpoedigft en moet gelegd in koud water, 24 uur en daar in gelaten; waar na de 
wervels omfigtig gebroken moeten werden; dan werd dit alles /0 gefien. Selver 
verfogt hy veel faken, med verfchèyde vogten te fpuyten in de aders der levende die-- 
ren. ( Biet hem over de Ademhaling, p. 103. 107.) Ook rakende de Chemy, nopen¬ 
de de koude opkoking door menginge van V pis-fout med de geeft van zé fout van 
Glauber. ( aldaar p. 111.) Hy bèfhreev toen fyne behandelinge ^f doorwrogt, 
over dl Ademhalinge, om te verweer en, ten eynde hy mogt wettiglyk werden Doktor 
der Geneeskonft. Het lefen daar vantoond., dat hy enkel fyn eygen gedagten, door 
ondervindmge geboren, en dan door hevindinge van alle kanten ge fier kt, volgde, 
fnder yet te mengen daar bydat gehaald was uyt andere Uytvmders. Ditafre- 
daan hebbende keer de hy na Ley den op het eynd des jaar s 1666, om wettiglyk Doc¬ 
tor te werden. En het was, by die gelegenheid., dat hy maakte de aldernaauwfte 
vriendfhap medfyn oude Onderwyfr in de Ontleedkonft, de alderberoemdfte Heere 
Jan van Home. Med hem oeffende hy nu de konft, en beryde feer veel faken, op 
veelderlywyfen. Openhartighaddenfy gemeen alle hunne bedenkingen en uy vindin¬ 
gen. Al dat nodig was bef hikte de Profeftor med alle mildadigheid. Den ander 
deed het werk., en tekende afalle de iiytvindingen., door eygen handen .,ined de uyt erfte 
konft, en fond aanfonds alle de opgemaakte aftekeningen, aan Mattheus Sladus, 
daar by voegende fyne aanmerkingen. Wat ontbrak hier dog I de werkftof., de werk¬ 
tuigen koften, en plaats, wier den geleverd, ten overvloed, door de edelmoedigheid 
van den Heervzn Horne; aan de andere Jyde, was de naarftigheid fchranderheid^' 
en de doorgeoeffende hand van den Heere Wammerdam, 7iagt, en dag, aan het 
werk. Hier was het., in van Hornes huys, op de 21 Januarius., i66q, dat 
hy de eerfte reys ,med wafch opvulde de vaten des Lyvmoeders van eeneVrouw ^ 
door een feer nutte onderneminge, dien hy daar naa heeft verbeterd meer, en meer. 
Hywierd daar op DoBor., op de 22 Februarius in het felvde jaar, naa dat hy 
epentlyk had beweert zyn op ft el over- de Ademhaling. Op dien tyd had hy die 
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tifTima depingit Limacis Coclileati, hermaphroditi, coitum recipro^ 
cum. Contra hanc ejus diliertationem , magno molimine , librum 
fcripiit, minus felici exitu, Joannes Baptifta a Lmnjweerde^ cui titulum 
fecit Refpirationis Swmnmerdammianae Exfpiratio. Si quid enim in 
libello noflri Viri minus forte reflum obrepfit , id ab aequis con¬ 
donabitur , ob pulchritudinem bonorum , quae ubique in opere ex¬ 
cellunt. Jam vero artificium excolebat diligenter , quo partes cor¬ 
poris , rite evacuatas prius, deinde aere inflato turgidas , exficcabat 
ita , ut formam hanc fuam flabilem , flfmamque , retinerent, atque 
hac arte accuratiflime obfervari poftea , atque defcribi poflent. In¬ 
ventum hercle quam utiliflimum in arte, ad erigenda, qute col- 
lapfa putrent , vel repleta per ceram confunduntur. Sic acerrime 
excoluit Anatomica , commercium fideliter tenens cum clarifTimo Van 
Horne. Atqui quartana eodem hocce anno correptus , debilitabatur 
quam maxime , ut penitus contabefeeret ; eaque de caufa coaélus 
fuit abflinere ab Anatomicis. Refedus utcunque a diro morbo , 
annis duobus , qui fequebantur , adeo totus fe demerflt in feruti- 
nium Jnfeólorum , ut nihil quidquam Anatomici attigerit. Contin¬ 
gebat anno m d c l x v 111 , ut Magnus Dux Hetrusgorum , Pa¬ 
triae noflrae vifendae gratia, in Rep. praefens, comite ThevenotOf 
Thefauros Swammerdammmnos tam patris , quam filii , intentis iu- 
flraret oculis , & acutis videndo res Naturales. Anatomicas tunc 
Inleflorum diflcfliones elegantilfimo talium fpedlatori , Principi 
H ETRUSCO exhibuit. Ad quae obflupuit artium peritiflimus Ju¬ 
dex, & rerum Naturalium amantillimus. Tum vero omnium maxime, 
quando Autor nofler Magno Heroi praefentibus Magalloto, & Thevenoto.^ 
coram oflenderet. Papilionem latere, cum omnibus convolutis partibus, 
in ipfa jam Eruca; dum folertia incredibili, inflrumentis ultra fldem 
fubtilibus, feparato exuviarum tegumento , abfeonditum Papilionem 
extricaret de latebris, ejusque impeditas partes quam diflin(fliiflme, 
& tam liquido, explicaret , ut occultum fnanifeflaretur lucidifTime. 
Offerebat quidem Serenijjimus Princeps duodecim millia florenorum 
Autori noftro, pro üs 1 hefauris , qui illi proprii erant; ea tamen lege, 
ut ipfe eos in Hetruriam deferret, utque deinde in aula degeret. 
Sapienter ita Princeps , quippe qui cogitabat , brevi peritura haec, 
nifl tantus Artifex ,& pervigil Cuflos, ipfe praefens adeffet confervan- 
dis; praevidebat, gaudium haud durabile fore flbi poffidenti, abfente 
magno magiflro, & unico quidem, qui flngula memorabilia curiofe in¬ 
dicaret, expiicaretque. Swammerdammius contra nihil quidem detefla- 
batur magis, quam vitam aulicam. Amabat etiam perdite libertatem 
fentiendi, & differendi de facris, eademque colendi ex animi fui re¬ 
ligione , non ex autoritate, atque imperio alieno: igitur horum nihil 
fadum fuit. Sed interim ingentem Acipenferem dum diflecat, invenit in 

illo 



HET LEVEN VAN DEN SCHRYVER. 

alleen m beknopte fteHingen ontworpen , 7naar in Maart daar aan volgend 
gantfch vermeerdert uytgegeven hy de Gaasbeeken, en nu een hoekske [ynde opge-^ 
dragen aan den aanftenelyhen Heere Thevenot. Op de titul-plaat ftaat net 
afgeheeld de wederjydfche f famen komft der Hoornflak, die Man en Wyv is, 
jan Baptifl van Lamsweerde fchreev, medgrote ophef tegen dit werk, onder de 
naam van de Geeftgeving van Swammerdams Ademhaling ; maar het was med 
geen gelukkige uytflag. So alyet in het werkje van onfe Schryver niet al te regt was 
ingeflopen, dat wierd van hillyke Lefers ligt vergeven om de fchoonheid van al het 
goede ^ dat over al daar in doorfcheen. Hy verder oefende vlytig een hyfondere 
konftgreep, door welke hy de deelen der lighaamen fuyver rynigde van al, wat 
daar in was \ hiernaa blies hy die op, dat Jy vol lucht waren,, droogde die dan\ 
waar door die, ftyv geworden, h aar e gedaante behielden, en door die konft naauw- 
keurig koften befchouwd werden, jaa ook net befchreven. Ëene uytvinding waar- 
lyk van de uyterfte nuttigheid^ dewelke die deelen aldus onderfcheydejitlyk deed be- 
ftaan, die anders toevallend rotten, of door wafch opgefet onder malkander in een 
vloeyen. Terwyl hy Jlg nu fo me ft in het Ontleden ophield ^ onderhield hy getrou- 
welyk brieven-wiftelinge med de vermaarde van Horne. Dog, in het eyge jaar 
bejogt door de derdedaagfthe koortfe, verJwakte hy ten uyterfte, en vermagerde 
f eenemaal-, door die oorfaake wierd hy gedwongen op te houden med de Ontledings- 
werken. Naa dat hy van die quaadaartige ftiekte was bekomen, viel hy de twee 
volgende jaar enfogeheef en af op het onderfoeken der Dierkens, dat hy niets ter 
wereld aantaftedat na de ontleding geleek. Maar iMt jaar 1668 geviel het ^ 
dat de Gr. o o r Hertog van Toscanen in Holland quam, om ons Va¬ 
derland te heften. Hy quam tegenwoordig, geleyd door den Heer Thtwenotten 
huyfe van Swammerdam, befag daar de kabinetten van Vader, en Soon, med 
alle naauwkeurigheid,, en 7ned oogen wel afgerigt om die faken, na waar de., te 
overften. De Heer Swammerdam deedeenige ontledingen van Dierkens voor den 
Hertog vanFlorencen, die de keurig ft e waardeerder was overJulke 
dingen. En waar lyk defe kundig ft e Oordeelaar, en opper ft e Liefhebber in defejaak 
ftond verbaaft, over dat het gunt hy fag. Maar wanneer onfe Schryver, in V 
by/yn van de Heer Magallotti, en ., aan dien groot en Vorft opent lyk 
aantoonde, hoe een Kapef med alle fyne opgerolde, en te famen gevouwene, dee- 
len 5 verborgen legt binnen in een rupf, en als hy med ongelovelyke konftigheid^ 
en medwerktuygen fynder, dan men hegrypen koft, het buyten bekleedflaffchy- 
dende, de ingeflote Kapelflv uythaalde uyt die fhuylplaats, en deffelvs ingewikkel¬ 
de deeltjens, op het onderfhydelykft, en op het baarblykelykft , ontvouïle., fo dat 
het verborgen openbaar wierdtoen was de verwonderinge van j/^;/É’Koninglyke 
Hoogheid op het hoogfte. Die bood hem twaalf duyfènd gulden voor fyn byfonder 
Kabinet alleen ^ dog onder beding, dat hy het flv moe ft brengen in Florence, en 
aan het Hov hlyven wonen. Dit was voorftgtig van den Prime, die dagt, dat het 
haafl [oud te niet lopen,, als die konftenaar, en wakkere Opftender, daar niet by 
bleev., omhet te bewaren', hy voor fag, dat hy niet langblydfoudefnmed dit be- 
fh als de grootte Meefter weg was, de e enig ft e voorwaar, die aanfyne iiefheb- 
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illo pancreas valde magnum, quod uberrimam copiam fucci pancrea¬ 
tici fundens, per diverfa, & ampla, emilïaria, in primum intedinum 
patula, praebuit gratiffimam occafionem fuccum eum, adeo famofum 
hoc tempore, examinandi: obfervavit accurate, acidi nihil in eo re- 
perit, fed rancidi potius, & amarefcentis, faporis invenit, ut Garum 
fpiraret. Libere id monuit contra Grafii, & Sylvii, dogmata. Qiiin 
& pauca quaedam in nolocomio notavit, fed fere ut parerga. Prin¬ 
ceps jam opus, diligentia infinita profequi Infeda , nec vel horae 
momentum remittere ab his. Unde anno 1669 eorum hidoriam ge¬ 
neralem edidit, laborem incepti audaciffimi, felicidimi exitus. Librum 
Amplijjimls y & NobiiilJimh , urbis Amdelaedami Consulibus dedi¬ 
cavit. Quum vero perficere duderet immenfum opus , atque Syllo- 
gen Infectorum amplificare, ex omni orbis plaga coemendo , inque 
loculis difponendo, quotidianae erant effundendae expenfae, neque 
interea vel obolum captabat lucri. Id Patri difplicere incepit , qui 
Gnatum femper domi aluerat, tulerat fumtus ad omnia; dum ille in¬ 
terim triginta jam annis major , optimam vitae partem perdiderat in 
iis curandis, quae nihil lucri , nihil ad vitam neceffarii adferrent. 
Quotidie ideo objurgabat filium, urgebatque ferio, ut Medicinae aegris 
faciendae tandem aliquando fe accingeret. Filius contra tanto acrius in¬ 
flabat , quo abfolveret ocyus; caufiibatur interim brevi ad umbilicum 
perducere poffe , quod jam agebat , negotium ; promittebatque, fe 
deinde Arti Medicae exercendae incumbere velle quam maxime gna- 
viter. Quando igitur Pater cernebat, filio federe, ut perfifleret, ne¬ 
que finem facere ceptorum, fevere minatus efl, ni praxi Medicae o- 
cyffime fe dedat, Anatomica omittat, ab InfeCtis , & experimentis 
abftineat, fed ultra in his fuo more pergat, fe nec vefles quidem por¬ 
ro , neque nummos, praebiturum effe. Sed fimul quoque amputabat 
mifero omnem prorfus occafionem deinceps aliquid proficiendi. Ex- 
hauflus tot laboribus, a morbo diuturno languens , cenfebat tamen. 
Parentem jufia dicere , animumque induxit monitis paternis morem 
gerere. Atqui imbecilla valetudo impar erat ferendo Praxios labori. 
Inflituit ergo rus petere , firmandae valetudinis gratia, quo refe£lus 
alacriter exercitandae arti fe dederet. Quae quidem dum Junio men- 
fe anni m d c l x x agebat , vix ruri fuit , quin extemplo , absque 
momenti ja(d:ura, denuo Infeda omni modo indagaret; fcilicet folitudo 
libera, praefens occafio Infefta obfervandi, impellebant, quo fponl^te 
fua ruebat ingenium, Thevenotus interim , horum omnium gnarus per 
familiares , urgebat amiciffimum Virum , ut in Gallias revertere¬ 
tur. Offerebat illi generofiffime omnia illa, quae neceffaria judicaret, 
ut fludia fua, in rebus Naturalibus , ex animi fententia promoveret. 
Sed, fi haec moviffent gnatum, prohibebat Genitor,ut xxx 06tobris, 
eodem anno fcripfit Thevenoto. Ut vero indignanti Patri aliquid prae- 
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hery hofi aannvyfin ènuyikggen^ dat ^ het geen aanmefhelyft'was. Swammeifs 
dam daar en tegen verfoeyde niets meer dan het leven van een Hoveling. Hy hemin^ 
de ook ten uyterfte de vryheid van gevoelen >, en /preken., over de Godsdienft ^ 
en wilde die oejfenen na (yn eygen gemoed, geenfms volgens gefag , en gebied^ 
van een ander. Dies viel hier niet van. Omtrent dien tyd onderfogt hy een gro¬ 
te Steur, waar in hy vond, dat de klier Pancreas feer groot was. Defe jlortè 
Jeer veel fap, door verfcheyde, groote, huyfen in de eerfte dar7n. Dit gav hem 
de aangenaafnfte gelegenheid, om te onderfoeken dit vogt, daar toen ter tyd Jo 
veel over te (eggen viel. Hy lette daar fbrgvuldig op, vond daar niet fuurs in^ 
maar wel dat het garjlig, bitteragtig,/maakte, en naa Haring pekel trok. Dit 
berigte hy vry uyt, tegen het gevoelen van Sylvius, en van de Graaf. Plog 
deed hy in V Amflerdamfch Gajïhuys eenige opmerkingen; dog het was jlegts by- 
werk. Syn hoovdwerk bleev, te vervolgen med oneyndige vlyt de Dierkens, hief 
bleev hy geen oogenblik af. So dat hy in '’t j aar 1669 uyt gav haar algemeene 
befchryvinge. Dit was een werk van de fout (Ie onderneming, dog van de ge¬ 
lukkig fte uytflag. Het boek droeg hy op aan de Wel Edele, Grootagtbare, 
Heeren, Burgermeesteren van Amfterdam. Daar na fogt hy dit oneyndig 
werk volkome af te doen, de opgaderinge der Dierkens te vergroten, uyt alle 
hoeken der wereld die op te kopen, en in fne kabinetten te f hikken. Ten dien 
eynde moe ft hy dagelyks geld uytfchieten, en kreeg geen penning winft daar voor* 
Dit begoftfyn Vader te mishagen, die (yn Soon altyd had, tot nu toede ko/t 
gegeven; en hem ook befchikt alle de koften tot alles; daar hy, reeds over de der¬ 
tig j aar en geworden, Jyn befte leevtyd verloren had in het waarnemen vanfa¬ 
ken, daar niet een duyt win/i van quam, en die niets aanbragten van dat, het 
geen noodfakelyk was om te leven. Het was daarom dat hy alle dag fn Soon 
bekeev, en aandreev, om eyndelykfig eens te begeven tot de PraBycq. Maar de 
Soon bevlytigde fig des te heviger, om fyn werk ras af te doen', hy gav voor, dat 
hy het haaft foud volbragt hebben, dat hy onder handen hadde; beloofde ook ^ 
dat hy daar naa op hetyverigft de konft [oude oefenen. Als. de Vader nu fag , 
datfn Soon bleev ft aan, om voort te gaan , en geen eynde maakte aan fyn voor¬ 
genomen werk, heeft hy hem fcherp gedrygd, dat ,fo hy fig niet aan de PraBycq 
med ten eerfte begav, en de Ontledingen, en Dierkens, naliet ,maar koppig daar in 
voort ging, hy hem verders nog kleederen, nog geld, foude geven.' fa maar hy 
fneed te gelyk af aan defe verlegene alle gelegenheid, waar door hy eenigfins 
hier in foude konnen vorderen. Hy was afgefioovd door foo veel werk, hy was 
quynend aan fn ftepende fiekte, dog evenwel dagt hy, dat fn Vader waarheid 
(prak: dies hy voornam te luyfteren na fne vermaningen. Nogthans was fne 
/wakke gefteldheid niet magtig tot de la/l der PraBycq. Waarom hy fig begav 
op het land, tot verft erking vanfne gefondheid, om verquikt te luftiger aan het oef- 
fencn der konft te gaan. Hy deed fiks in /unius i d 7 q , 7naar was naauwlyks op het 
land, ofaanftonds f onder tydverlies ,fogt hy, op alle wyfe, naa de bloedelofe Dier^ 
hens. Seker, de vrye eenfaamheid, de tegenwoordige gelegenheid van die te on¬ 
der foeken, dreevenfyn Geeft der waards, daar die vanfelv naa toe helde. Theve^ 
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liaret grati, mundum ejus omnem , atqui locupIetilTimum , excuffit, 
ordinavit , omniumque confcripfit quam accuratilTimum indicem. In 
quo taediofiffimo labore onus fuftinuit incredibile , temporifque tri- 
flem fecit jacturam nimis magni ; ut faepenumero acerbe doluit. An¬ 
no fequenti , lxxi , jam parturiebat traftatus de Chamaeleonte , & 
de Flemerobio ; quoniam rem jam totam abfolverat. Diflulit tamen 
editionem ufque in annum lxxv, cujus initia, olim in Galliis, an¬ 
no L X V11, atque etiam Kuylenburgii dudum inchoaverat. 

Anno LXXÏI , primo Maji dedit, dicavitque, Collegio fapientum 
in Britanniis , tres tabulas , figuras fex , in quibus uterum depin¬ 
xit foemininum. Addidit exquifitam delineationem vaforum fper- 
maticorum , tubarum uteri, & ovariorum. Fuerant quidem haec ut¬ 
cunque adumbrata jam xxi Januarii , anno mdclxvii in aedibus 
Profeflbris van Horne , fed fuerunt modo confummata , una cum 
explicatione idonea , vii Maji, anno lxxi. Sic in theatrum prodiit 
vice prima , exemplum Artis , qua arteriae , venae, harumque ra¬ 
muli , impleti materia ceracea , cerni non modo, fed confervari in¬ 
corrupti poterant, vel in fecula. Ut vero conflaret fua tabulis fi¬ 
des , ipfum quoque uterum illum , arte hac praeparatum nova , fl- 
mul mifit ad Regiam didam Societatem. Movebatur quidem, ut hoc 
ita ageret; quo jufli, inque his facris verfatilfimi , Viri fentcntiam 
ferrent , de ipfo opere. Etiam fludebat evincere per haec , quod 
ea , quae Clariflimus van Horne de vafis fpermaticis evulgaverat 
in prodromo , a fe praecipue inventa primo. Omnium tamen ur- 
genthfima ratio fuit , ut illa , quae Regnerus de Graaf acerbiffi- 
me confcripferat contra illum , de gloria inventi circa genitalia, 
refelleret : quare etiam Britannici Collegii Sapientes, judices hac in 
re , & arbitros , rogavit , & conflituit , plena cum poteflate deci¬ 
dendi fuper hac lite. 

Eodem fere tempore alia plurima , eaque utililfima , in Anatomi¬ 
cis obfervavit. Pifces inprimis varios incidit , ut horum hepar, pan¬ 
creas , lienem , praecipue cognofceret. Reperit vero frequentiifime 
pancreas in iis maximum, & pancreaticos dudus valde inhgnes ple¬ 
rumque , plures numero , & valde patulos in inteflina. Pancreati¬ 
cum humorem follicite jam , & de induflria , omni modo exami¬ 
navit. Reperit nihil acidi in illo unquam adeffe. Mifit integras am- 
pullulas excepti liquoris ad Celeberrimum Virum , Carokm Dreltn^ 
Curtium , Profefiorem Medicinae , & Anatomes , in Academia Lug- 
duno-Batava : omnia haec videri queunt , in parte fecunda colle¬ 
gii privati Amflelaedamenfium , edita apud C. Commelinum anno 
MDGLXXiii. Totus enim libellus ille unice fere debetur Swam^ 
merdammio praecipue. Ibidem autem leniter , & modefle Graafia- 
na 5 atque Sylviana , de Succo pancreatico refellit. Enimvero , ante 
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iiot ondertiijfchen, door vriendelyhe hrïcv-mffelmge, dit alles ivetende, drofig 
Jyngoede vriend aan, om weder na Vrankryk te keren. Daar toe bood hy hem aan, 
med d’’ iiyterfle adelhartigheid, al ^ dat hy Joude nodig agten, om na fjijin voort 
te fetten fynyver tot het onderfock der faken, die de Natuur voorthrengt. Schoon 
dit de Soon al rnogt aanftaan, verbood Jyn Vader hem ^ Julks te doen; gelyk hy aanr 
den Heer eThQv mot fihreev^op den '^oO dl ober 1670. Hy onderwylen., om Jyn ver ^ 
gramden Vader eenig genoegen te gevendoorfag dejlelvs konftkabinet., dat feer ryk 
was., dit bragt hy in eene nette fchikkinge., en bragt alles op een naauwkeurige naam- 
rolle. In welke verdrietige arheyd hy een ongelovelyke lajt droeg ^ en deed een treurig 
verlies van al teveeltydgelykhy dikmaalfeerfmertelyk fig daar over beklaagd heejt^ 

In het volgendj aar 1671wilde hy al uytgeven Jyn fchrivten over deChamae^ 
leon, en over het Oever aas; dewyl hy de Jefake ten volle had af gehandeld. Even^ 
venwel heeft hy dat uytgefield tot in het jaar i <^75, daar hy al lang te voren, in V 
'jaar 166'] in Vrankryk, en nog al voor heen te Kuylenburgfiaar aan had begonnen. 

In H]aar q2.,op de i May.,gav.,en droeg hy op.,aan deKoninglykeMaat^ 
fchappy in Engeland, drie plaaten, waar op fes aftekeningen van de Lyvmoeder 
van een Vrouw. Hier was hy de netfie affchilderinge der Saadvaten^ Trom^ 
petten, en Eyer-fiokken. Dit alles was wel enigfins afgefchetft geweefi op den 
21 Januarius .1667 ten huyfe van Erofeffor van Horne, dog het is maar 
eerfi ten volle opgemaakt, en med eene behorelyke uytlegginge ver der d ge-^ 
worden op de 7 May 1671. Siet, fo quam voor de eerfie reys, ten toon in het 
openbaar, een bewys van die konfi, door de welke, de Jlagaders, bloedaders > 
derfelver takskens , opgevuld fionden med wafch; hier door koft men die jiiet 
alleen fien , dog ook onbedorven bewaren Joo lang men wilde. En ook, op dat 
hy bewees de waarheid van defe afbeeldingen, fond hy defelve Lyvmoeder, al-- 
dus toebereyd aan defelve Koninglyke Maatf happy. Hy wierd bewogen, om dit 
fo te doen: op dat defe regtvaardige, en der fake doorkundige, Mannen mog- 
ten hun oordeel vellen over het werk felve. Ook Jogt hy daar mede te bewy* 
fen, dat de faken, die de beroemde van Horne had uytgegeven, in fyn Voor¬ 
loper nopende de Saadvaten, door onfe Schryver felv, eerfi, en voornamentlyk 
waren uytgevonden. Eyndelyk was wel de kragtigfle drangreden daar toe de¬ 
fe , op dat hy mogte aldus wederleggen., het geen de Heer Reynier de Graaf 
Jeer vinnig had gefchreven tegen hem, over de eere der uytvindihgen omtrent 
de Teeldeelen. Hierom was het dan, dat hy de wyfe Leden van de Engelfche 
Maat fchappy uytkoos, en volmagtigde, daar toe, dat fy, des verfogt, defe twijl 
befiijjen, en by uytwyfinge, ten eynde brengen mogten. 

Omtrent de eyge tyd onderfogt hy vee Ie andere, feer nuttige, dingen in de 
Ontleedkonfi. Hy opende voor al verfiheyde Vifjen, om de lever, milt, en pan¬ 
creas , daar in te leren kennen. Hy vond meefientyd het pancreas in defelve Jeer 
groot 5 en de buyfen van het felve ook feer aanmerkelyk, en dat fy vee Ie gelyk, 
Jeer wyd in V gedarmte quamen. Toen onder fogt hy, med opfit, en ten naauw- 
keurigfiefiet fap van dit deel, op alle wyfe. Hy bevond fdat in het felve nooit 
yet wasecht na Juur geleek. Ookjond hy ten dien eynde gehee Ie Jleskens vol van 
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haec quidem tempora acerbe fatis eos tra£labat , qui aliquid fcribe^ 
bant contra ipfum , quod patuit in iis , quae cum Graafio , Cajparo 
Bartholino , aliifque acciderant Sed lenierat animum Viri protervum 
Pietatis erga DEUM ardentior cultus. Legerat libros quofdam , 
quos Virgo tunc celebris Antonia Bourignona , ediderat : unde fol- 
licitabat eum quam maxime deinceps officii Chriftiani cura. Cepit 
& mentem ejus fuga , odiumque , eorum , quae homines detinent, 
praecipue quidem animi affeótuum, interque illos ambitionis infatia- 
bilis , qua quis femper fupremus effe cupit. Hanc ideo , plurimo¬ 
rum malorum radicem , exflirpare penitus voluit Erat tunc tem¬ 
poris Virgo illa in Holfatia , inque comitatu fuo habebat fecum Jo- 
annem Tielens^ Amflelaedamenfem, notum diu Swammerdammio. Hic er¬ 
go , avens confulere di6lam Virginem de iis, quae eum follicitum ha¬ 
bebant fuper animi religione, fcripfit xviii Martii anni mdglxxiii 
amico illi , ut vellet fe infinuare favori illius Virginis , atque im¬ 
petrare ab illa veniam feribendi ad illam fuper his , quibus angeba¬ 
tur. Faófa hac copia , fcripfit Bourignonae xxix Aprilis ejufdem an¬ 
ni , recepitque refponfum , datum ab ea xv 11 Augufli. Ab eo qui¬ 
dem tempore , multum mutatus ab illo , qui fuerat prius ; vix aliud 
deinceps curavit, nifi obtinendam a DEO pacem animae fuae, quam 
hadlenus meris rebus humanis ferviiffe , dolebat acerbiffime. Pluri¬ 
mas deinde literas ad Antoniam fcripfit fuper his , quibus & ref* 
ponfa habuit Circa eadem tempora , primus mortalium , fi noa 
fallor , rem detexit fummi momenti. Reperit enim , Hernias in 
corpore hominis , tam maris quam foeminae, nunquam oriri ex 
ruptura peritonaei. Sed peritonaeum , fimplex , fupertendi loco , 
ubi vafa feminalia , uni thecae inclufa , hadenus peritonaeo fuppo- 
fita , a peritonaeo recedunt ferotum verfus, ibique deferere perito¬ 
naeum. Si vero hoc Peritonaeum, ibidem laxae illi viae , per 
quam funiculus fpermaticus defeendit ad tefles, forte fe inlinuat, 
quacunque caufa prefTum format tum facculum caecum : quum mem¬ 
brana haec fit mire extenfilis , & quia intra viam illam , mollem 
fatis , facile admittitur. Pergente vero eadem caufa producitur ma¬ 
gis , magifque , femel nata Ecphyfis, pergitque , eadem via , funi¬ 
culo feminali femper accumbens extrinfecus per mufculos , fupra os 
pubis , in ferotum: fi haeret in unguine bubonocelen , fi in fero¬ 
tum usque movetur , ofcheocelen , didam facit. Dein ab omento, 
inteflino, flatu,vel aqua , illapfis in hunc faecum caecum.alia varia 
nomina fortitur. Neque in foeminis difpar ratio, nifi quod ibi juxta 
yafa femoralia eant. (Vid. Schraderi obferv. Decad. 11. Obferv^ 
IV. V.) Ubi & icon vera rei exffat. Pulcherrimi quidem hujus in¬ 
venti gloriam Clariffimi Viri afferere fibi poflea conati funt; vide¬ 
tur vero hic originem habuifïc. Sed & eodem in libro , legitur a- 
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dit opgegaderd vogt aan den Hoogvermaarden Heer Carel Drelincourt, Pro^ 
\felJor der Ontledmge ^ en Geneeskunde ^ op de Hollandfche Academy te Leyden» 
Dit alles kan werden gefien, in het twede deel van het Amflerdamfch Collegie-^ 
gedrukt by C. Commelyn 167^. Want dit heel boekske is men mee ft enkel 
verfchuldigd aan d’’ Heer Swammerdam. Het is aldaar, dat hy fagt, en [e- 
dig wederlegt de gevoelens van Sylvius , en van de Graaf, over dit fap. 
En waarlyk voor deje tyd behandelde hy vry fcherp yder een , die yets tegen 
hem fchreef; als gebleken is in Jyn gejchillen 7ned de Graaf, Cafper Bartho- 
lyn, en andere. Maar de yverige oeffeninge van Godsvrugt had Jyn barjfe 
geeft feer vermurrtiwd. Hy hadgelejen eenige boeken^ die Jufrouw Antoinet- 
te de Bourignon, in defe tyd [eer bekend.) had uytgegeven: die bekommerde 
hem feer naa die tyd over de Chriften pligt. Syn geeft vlugte, en haate.) de fa-' 
ken die den menjch mee ft ter harte gaan, vooral de drivten des gemoeds, en on¬ 
der defe wel voornamentlyk die der onverfadelyke eergierigheid y waar door elk 
de opperfte wilfyn. Daarom fogt hy defe, een wortel fynde van veel Jonden, f ee- 
7iemaal uyt fynfieluyt te roeyen. Defe Jongvrouw was toen in Hoftyn, en had in 
haar gevolg een Amflerdamfch Koopman, Jan Tielens, die oude kennis was van 

Heer Swammerdam. Daar aan verfogt hy door een briev yOpde 18 Maart 
167 3, aan een vriend, dat hy wilde verwerven die gonft voor hem by gemelde 
Juffrouw, dat hy verlof mogt krygen aan haar te Jchryven over de bekommerin¬ 
gen ^ dieJyn gemoed pynigden, nopende de ftaatJyner fiel. Als hem dit was toege- 
ftaan, fchreev hy daar over aan die Juffrouw op den 29 April voor de eerfte reySy 
en kreeg antwoord van haar op den 17 Augufti. Van die tyd af was hy een geheel 
ander man geworden, dan hy te voren had geweeft; hy moeydefig naauwelyks 
me d eenige fake y dan hoe hy voort aan vrede mogt ver krygen by God voor Jyn 
gemoed, en betreurde bitterlyk, dat hy tot hier toe was geweeft een flaav der we¬ 
reld. Hy heeft naa dien tyd veel andere brieven gewijjeld med dejelve Juffrouw 0- 
ver defe eyge faken. Omtrent de felvde tyd, foo ik niet mis, vond hy de eerfte on¬ 
der de mcnfchen uyt eene fake van het uyterfte belang. Namentlyk hy ontdekte, dat 
defo genaamde Breuken der menjchen, [o in mans, als vrouwen, nooit fpruyten 
uyt eene ftheuringe van het buykvlies. Maar dat dit vlies, enkef ge [pannen over 
deplaats , daar de Saadvaten., in eene fchede bevat ^ vanhet felve afwyken^ 
naa de balfak toe, en van het buykvlies afgaan._ So dan dit buykvlies, aldaar, 
door eenige oorfaake gedrukt, fig in flipt in de lojfe weg, door welke de flreng der 
Saadvaten nederdaald na de ballen, maakt het een blinde Jak. Want het vlies is 
ligt uytfette'yk, en het uytgefette werd ligt ingelaten in defe weg, die week genoeg 
is. By aanhouden nu van de eyge oorfake, werd die fok meer en meer voortge- 
ftuwd, en eens tot defe uytfettinge gekomen, dringd al voort, door defelve weg, 
altyd leggende van biiyten, tegen de faadftreng aan, tot door de fpieren, over V 

fchaambeen in de balfak. Blyvthet in de lies.) het word liesbreuk ^ valdhetinde 
balfak, het word de beursbreuk. Na dat hier in nu valt het net, de darm, water y 
of wind) krygt defe blinde uytfetting andere naamen. In de Vrouwen is het even 
eens; alleen lopen daar de breuken volgens de dyevaten. ( Biet Schraders Aan- 
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lia obfervatio , haud levior , dum Autor nofler defcribit ^ iii puer^ 
pera, quae gemellas enixa fuerat, vifas fibi binas in ovario ejufdem 
cicatrices, id autem probe notandum , quod eo jam tempore con¬ 
tigerit. Habetur in eodem libello artificium , quo partes balfa- 
iuo condire folitus erat. Ideoque etiam librum hunc Swajnmerdam^ 
mio infcripfit anno m d c l x x i v. Porro etiam, anno jam l x x 111, 
folliculos feminales filicum Clarifiimo Arnoldo Syen j Profefibri Bo- 
tanices in Academia Lugduno Batava , oftenderat , depinxeratque. 
Quaefo Te , mi leflor , intento confidera animo , & oculo , de- 
fcriptiones , & figuras , quae hoc in libro proponuntur ; confer 
poftea cum his, quae longo pofl: tempore dederunt Viri in BotanL 
cis principes. Non ovum fimilius ovo efi. Potuere in Galliis vide^ 
ri, defcribi potuifie , haud impolTibile efi. Ultimo Septembris hu¬ 
jus anni perfecerat opus fuum de Apibus: illi fic incubuerat ut peni¬ 
tus inde efièt defedus viribus , neque unquam poftea vigoris 
priftini vel veftigia habuit. Indagandi labor fuprahumanus. Obfer- 
vandi cura inferdiu fine ulla remiflione. No6lu opus erat defcri- 
bere , & delineare , vifa interdiu. A fexta matutina , tempore 
aeftivo, incipiebat fat lucis a fole accipere, ut poflet oculis fubtili- 
tates rerum aflequi. Occupabatur ad duodecimam, in pleno die, 
Capite nudo, ne lucem impediret, in iplo iolis aperto lumine, ut 
caput perpetuo profufiftlmis fudoribus, prae aeftu difflueret Oculi 

« autem tanta utentes luce , & microfcopiis praeterea adjuti, ita he- 
befcebant, ut, decedente poft mediam diem fole, non poftet acute 
cernere corpufcula examinanda, quamvis jam lucem haberet aeque 
fplendentem , quam antemeridiano tempore: non quod lux elfet 
minus clara; fed quoniam oculi fatigati non amplius afficerentur tam 
vivide. 

Tali labore integrum per menfem affldue continuato ufus eft , 
ad fola inteftina Apum cognofcenda, defcribenda , depingenda. Sic 
plurimos menles , totofque in iis dies, obfervationes continuando, 
quamdiu lumen fufficiens favebat ; nofles vigilatas , commentando , 
& pingendo , inpendens perfecit traéfatum de Apibus. Opus , cui 
aliud fimile aut fecundum exftitifte , a nata hiftoria naturali in no- 
ftra ufque tempora , nemo temere probaverit. Legite , perpendi¬ 
te, judicate. Annum optalTet aeftiva femper luce, & diuturna, fplen- 
dere fibi indaganti, faepe voluiflet no6lem hybernam ad lucubra¬ 
tiones. Scribit ipfe in diftertatione de Hemerobio , & confitetur 
candide , ut inter mille animi angores , mille infer pefloris tormen¬ 
ta , & ingefta menti devotae ad pietatem opprobria fponte enata, 
inter fufpiria , fingultus , & lachrymas haec peregerit. Hinc genius 
urgebat , ut fcrutaretur Opificis fupremi miracula naturae infita ; 
inde vero Amor erga DEUM cordi infixus infpirabat , ut DEUM 
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mefh, de 24 ér 25.) daar ook de idare afbeeldinge is. Seer heroe?nde Heef én hehbè)l 
getragt aanjig te trekken de eere van defefchoone nytvïndtngein latere tyden\dog dié 
■fchynt hier oorjprongelyk te Jyn. Ook werd in het felve hoek noggelejen eene andere 
mitdekkinge.^ evengewigtig. als hy bejchryvt^ dat in een kraamvrouw, naa ie hebben 
.gebaart tweelmgènroan hemgefien fyn twee fnerktekens in de eyerftok. Waar in voor al 
ie merken ftaat de tyd waar in het gebeurd is. Nog is in dat boek de konftgreep van dé 
deeleniehalfemen fo^als onfe Schryvergewoon was. Om alle deje redenen\droegook dé 
Heer ejukkm dit hoek aan hem opdrltjaar i6yy. Verder was het ook in hei 
gaar y^^dat hy toonde aan de Heer Arnoldiis Syen ^ Projefor in de Kmydkonft in 
de Academy te Leyden, de klynefaadvliefen van de Vaar en; dien hy net afbeelde. 

Ik bid U waar de Lejèr ^ wilt ^ med aandagtig oog ^ en hertoverwegen dé 
hefchryvingen, en de afbeeldingen j die in dit hoekJyn voor ge field, en die dan Verge- 
lyken med die, welke] aar en daar na nytgegeven %yn door de eerjle Kruydenkenners; 
geen ey is meer een ey gelyk. Seker Jy Jyn lang in Vrankryk gefien, het is niet on- 
mogelyk, datJy ook daar naa Jyn gemaakt. Op de laaft e September de fes]aars had 
hy affn werk over de Byen, daar hadhy opgewrogt j dat hy alle Jyne kragten quyi 
Voas.en nomt een fchyn van de felve vóederojn kreeg. Boven-menfchelyk wasJyn arbeyd 
in het najpeuren. By dag was Jyn forgvan aan te merken Jonder eenig ophouden, 

Nagts wederom was hy hefig 7ned hefchryven en afbeelden j dat, het geen hy 
hy dag had opgemerkt, Indejomertydy ^sogtends ten fes uure ^ begon het fchynjèl 
der Jon ligt genoegte geven ^ dat hy med fyn ogen kojl bemerken de fynigheid der 

■voorwerpen. Dus hleev hy bezig in dit werk tot twaalvefm de volle dagjloodhoovds ^ 
vm geen ligt te beletten y indeopenfonnefchynyfo dat Jyn hooft door de hette van H 
veelvuldigjweet als wegvloeyde, en fyn oogen, info fterk ligt gebruyk ^ jiog gehol¬ 
pen door vergrootglafen, flomp wier den, en daarom, by de namiddagfon j niet 
fherp fien koften de voorwerpjes, hoewel het ligt nu fo helder was, als voor de mid¬ 
dag : en dat wel niet fo feer, door dien het ligt Jwakker was i als wef om dat Jyn 
vermoeyde ogen, door het eygen ligt, niet fo fterk wier den aangedaan. Hy heeft 

feda?nge arbeyd ^ fonder ophouden , een volle maand doorgebruyfet tot het door- 
ften, hefchryven, en afmalen van de darmen der Byen alleen. Énfo vee Ie maanden, 
en in defelve geheele dagen Jyne onderfoekingen fo lang door gefit, als het ligt des 
Aaags hem byftond \ hy waakte gantfiche nagten, optekenencie, en affchetfende \ en 
dit dus doende voltrok hyJyn boek over de Byen. Dit is fo een werk, dat niemand 
ligt fal tonen .y dat van het begin der jmtimrkmide ^ tot nu toe y dier gelyk ^ of dat 
•daar hy komt, geweeft is. Leeft, overweegt, oordeelt. Dan véenfte hy dat het 
gantfche ] aar hem mogt verligt en door het lang y fterk, fiomerligt y totJyne onder foe¬ 
kingen. Vaak wilde hy de winternagt tot fyn nagtwerk. hy figt, van het haft Jchry- 

■vendcy en hely dopenher tig y hoe hy induyfend angften , duyjend gemoedsknagin^ 
geny en opwellende verwyten aan Jyn godvrugtig hert y tuftchen hikken fnikken y 
en traanen, dit voltooyt heeft. Syn aart dreev Jmn, om te doorfimjfelen de wonde¬ 
ren, die de Opperfte Schepper hadgefteld in de Natuure; aan d^ andere kant ried hetn 
degoddelyke lievdefin hart ingeprent, dat hy God alleen Joude foeken, dienen, be¬ 
minnen y en niet fte Schepfelen. Het geviel dan, dat hy , door berouw afi 
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unice, non creata , quaereret, coleret, amaret. Contigit itaque , 
ut, poenitentia difcruciatus, librum hunc de Apibus abfolutum coii- 
feftim traderet alteri, nefcius , & fecurus , quid ei eveniret. Scri- 
pht tamen etiam , ut videtur , eodem tempore binas epidolas ad 
Paulum Boccone , de fabrica lapidum marinorum , & coralliorum. 
Quae exftant in Obferv. Naturalium Ejufdem Boccone , epidola 
XIX & XX. Ab eo tempore pauca modo in artibus praeftitit. Ce¬ 
perat eum ante biennium iam faftidium rerum humanarum , lufla- 
tus tamen fuerat contra per indagationem Apum. Sed nunc ferre 
non poterat ultra ullam omnino mentis occupationem , niii quae 
purum amorem Numinis , ejufdem adorationem perpetuam > unice 
fpeflaret. Palam teftabatur , fe, fola ambitione aÖum, tot, tantos- 
que labores fuHentalfe. Honorem DEI fe tantum obtentui fumlilTc. 
Voluit id 5 quod daretur ultra vitae incertae pauculum , totum 
facrare fincero cultui pietatis Chriilianae , valere juffo omni alio 
molimine. Atque erat temperationis melancholicae , quam Medici 
obfervant propohti tenaciffimam , eamque quartana diuturna , haud rite 
tra£lata j auxerat ; hinc pertinax conftitit in fententia. Denique 
dum autoritate , & confiliis, Antoniae Bourignontae , confirmaretur, 
nihil quidquam potuit de hoc animi fenfu avellere poftea , aut di¬ 
movere. Deliberato Patuit propofito, folus fecedere , nec alii rei 
operam dare. Serio fuper his meditatus, ratione fubdufla, putavit 
le quotannis egere CD modo florenis Batavis, ad comparanda o- 
mnia , quae neceffaria ipfi forent ad vitae commoda. Sed habe¬ 
bat thefauros fuos , praetereaque nihil. Sperabat tamen ex his ven¬ 
ditis tantum fe fortis parare poPe , quae in foenore pofita , pro 
reditibus eam fummam conficeret. Inde ardentius cupiebat nihil , 
nifi ut quam ocyffime hofce poflet vendere , quum nihil aliud pe¬ 
culii poflideret. Confugit ad Thevenotmn , foliim forte arcani con- 
filii participem , ut ipfi praeco efiet, & pararius ad vendenda , 
quae tot annis , tanto labore , fibi tam cara collegerat. Niteba¬ 
tur hic omni ope rem amico fuo efficere. Sed merx bona empto¬ 
rem in Galliis haud repetit. Semper quidem ambigua quaedam 
vendendi fpes , fed quae pari femper fluxilitate renafcens , labenf- 
que , trahebat miferum. Tentabat etiam per alterum amicum , Ni¬ 
colaum Stenonem , qui , ejurata profeffione factorum propria , eccle- 
fiae Romanae jam infertus , Epifcopatum obtinuerat in pretium , & 
obflridionem , mutabilis fententiae , & in aula Hetrufca vivebat, 
an Magnus DUX, ut olim , ita & jam , vellet fibi eofdem redi¬ 
mere ? Novitius hic Zelotes fiatim omni modo follicitum amici a- 
nimum impellere Pudebat , ut fuum exemplum fequutus , caerimo¬ 
nias Romanas amplefleretur, veniret in Hetruriam , cum fuis, certo 
promittens, venditum iri Principi Florentino, aere repraefentato duo¬ 

decim 
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èfgepynd^dit hoek over de Byen^foo haafl het voltooyd ivas^ overgav aan een 
‘ander^ onkundige,en onbekreundat daar van foude vjorden. HetJchynt^ dat 
hy dog nu omtrent twee brieven Jchreev aan Paulus Boccone, over V maakfel 
der Zé-fienen >,en Koralen. Men vind die i;/BocGones opmerkingen der Natuu-^ 
relyke dingen y de i<) en 20. briev. Na defe deed hy wynig in de konft. Hy was 
reeds voor twee 'jaaren een walg hebbende van de wereld ^fo als gefegd ts. Het 
onderfoek der By en had nog daar voor geflreden. Maar nu mogt hy niet 'meer 
veelen eenige bejigheid fynes Geeftes, dan enkel die, dewelke alleen betrof de 
feyne lievde van het Goddelyke Wefen, en dejjelvs geduurige aanbiddinge. Hy 
beleed opentlyk, dat hy, alleen gedreven door eerfugt, fo veel^ en [waar, werk 
gedaan had. Dat hy Gods eere alleen had genomen tot eene voorwendinge. Hy 
fogt het klyn overblyvfel van Jyn verder, onfeker, leven, geheel te hyligen aan de 
ópregte oejfeninge der waare Chrïftelyke Godsdienft; alle andere pogingen vaa‘- 
ren laaiende. En hy was gantfch van een. melankolyk geflel, welke menfchen 
hy de Geneeskundige werden bevonden feer ftandvaftig te fyn : daar by had de 
lange., en niet wel behandeldederdedaagfche koortfe dit nog verergerd.,fodat 
hy Jlyv ftond op dit voornemen. Eyndelyk wierd hy daar in gefterkt door het 
gefag.,en raad., van Antoinette Bourignon; fo dat niets ter wereld nader^ 
hand hem daar van koft aftrekken, 7iog verfetten. Het ftond nu vaft by hem, 
in een hoek eenfaatn te gaan wonen, en fig voortaan med geene andere faken 
eenigfins te bemoeyen. Terwyl hy dit nu ten ernftigfte had overdagt, maakte hy 
fyne rekening op, en vond by ftot, dat hy jaarlyks maar 400 Hollandfche guK 
dens van nooden hadde voor alles, dat tot fyn onderhoud noodfakelyk was. Dog 
hy hadde ftegts fy n Kabinetten, anders niet. Nogthans hoopte hy, dat hy uyt de ver- 
kopinge van die een kapitaalfoud bekomen., dat, op renten gefetjaarlyksfoo veel 

foude opwerpen. Dies te vuuriger begeerde hy het aanftonts te verkopen, heb¬ 
bende niets meer over gewonnen voor fig felve. Al weder nam hy fyn toevlugt tot 
den Heer Thevenot, mogelyk den eenigen, die fyn geheim voornemen wift; defen 
Heer fogt hy aankom het prysbaar voor te dragen, en te makelen, ten eynde hy 
mogte verkopen, dat hem veel eer foo liev was, en dat hy, in fo veele jaar en, 
med fo veel arbeyd, vergaard hadde. Defe Heer fogt fyn vriend hier in te die¬ 
nen , fo ver hy koft. Maar de goede Waar vond geen koper in Vrankryk. Altyd 
flikkerde een flaauwe hoop van verkopinge, maar die fteeds even ra^ verdween, 
als opquam, en fo den elendige flepende hield. Toen fogt hy ook door fyn andere 
Vriend, Steno, uyt te werken, dat de Groot He rt o g ,die daar wel eer fin 
in had gehad, het nu mogt kopen. Want Steno, fyne eerfte geloovsbelydenis af- 
gefworen hebbende, was Paaps geworden, en Biffchop gemaakt, tot wankel-loon, 
en vafter dwang, wonend aan het Hov van Florence. Defe nieuwe Yveraar, 
ftelde hier op al fyn kragt te werk, om fyn vriend te bewegen, dat hy, na Jyn 
voorbeeld, tot het Paufdom ook mogt overkomen, hy behoevde maarte komen in 
Tokc^LXitn ,met fyn Kabinetten , dan beloovde hy hem daar voor twaalv duy- 

fendguldenvan den Groot Hertog. Nog veelefohoone belovten ftelde hy op het 
breedfte voor. Dit nam de goede Swaramerdam Jyn Raadsman in defe feer 

F qua- 
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decim millium florenomm. Et omnia alia lautilTimus ofleiitabat 
promillis. Indigne id ferebat noller Sivammerdammius -^ acrius , nec fine 
exprobratione , malas artes deteüatus, refpondit, non habere fe ve¬ 
nalem pretio animam. Quum etiam fcriberet de hifce ad Bouri- 
rignonlam^ ipfa quoque dehortabatur Virum omni quidem ratione a con- 
filio Stemnmto. Sic ergo ja^latus animus id otii, quod fupererat, adhi- 
buit^ ordinandis, ornandis,durabilitati aptandis,in catalogum referen¬ 
dis rebus fuis. Prorfus, ut materies, ars, labor, dignitas, earum omnium 
lic diipofitarum, inter fe certarent. Compledebantur hi thefauri Ana¬ 
tomica , & Infefla. Poftrema habebat fummi pretii. Nec mirum : fe- 
decim annos fuerat occupatus iis legendis, & adornandis. Labbre in¬ 
finito, pretio ingenti, ipfi confli terant. Oflendebat in his, quod auto- 
res , qui de iis commentati fuerant prius , tantum catalogum no¬ 
minum , & aliquas figuras externas , dediflent, neque vero aliud 
praeterea difci pofle ex illorum libris. Atque ille , folus , college¬ 
rat fere ter millenas disjundlas penitus fpecies variorum Infedlorum. 
Examinaverat omnes. Difpofuerat in claffes juxta characteres a 
natura diCtatos. Plurimas ipfe diflecuerat arte fua. Defcrip ferat per 
minutifllma quaeque quam fideliflime ab Ovo ad Papilionem. Ipfas- 
^ue minutias, rite praeparatas, confervatas, exhibebat. Utque nihil 
prorfus omitteret, fovebat ovula ipfe, quo fcrutaretur & ibi obfcuram 
vitam, atque modum quo exirent ovulis , vim enixus ad exitum. 
In quibus occupatus tandem Julii x 11 anni m d c l x x v, edidit Am^ 
flelaedami hifloriam Ephemeri , quae anno l x i v in Galliis incepta, 
anno l x v 11 in Gueldria ulterius perfeCta , nunc demum abfoluta. 
Sed neque hanc, inconfulta Boimgmnia, edere aufus fuit. Poflquam 
hanc ultimam artis fuae fobolem ediderat, ultra nihil unquam vo¬ 
luit cogitare de rebus humanis , fola facra fpirabat unice , utque 
huic pleniflime Audio fatifaceret, credidit, nihil fibi magis profore, 
quam fi coram ipfe Boungnomam fuper his confuleret. Igitur in 
autumno hujus anni profeSus ipfe Amflelaedamo in Holfatiam, ubi 
illa tum Slesvici habitabat, impetrata prius ab illa venia. Venit eo 
XXX Septembris , atque aliquam diu vixit in ejus fodalitio. Inte¬ 
rim Theologi Lutherani , infenfiflimi ejus ceptis , Bourignoniam co¬ 
gebant , Holfatia exire. Cepit illa confilium petendi a Serenijfiim 
Rege Daniae jus habitandi in ditione Regis. Id negotii fufcepit 
in fe Swammerdmnmms cum alio amico, itaque x x v Martii mdclxxvi , 
Hafniam profeClus , hujus rei gratia. Ubi Matrem Stenonis ]2iVü 
gravem annis, vidit. Re infeifla rediit Hafnia. atque xvi Junii 
eodem anno , ex iis locis , repetebat Amflelaedamum. Ibi , Patri 
dudum gravis , jamque , ob nova molimina , magis invifus , omnia 
iterum tentabat, quo mundum fuum venderet, ut in folitudinem fe 
abderet. Cura major quando foror ejus Joanna, quae Parentis vidui do- 

meflic^ 
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qualyk af^fo dat hy wei fiherp, en niet fonder verwyt ^defe linkje konften ver- 
foeyende, hem antwoorde, dat fyn Siel niet voor geld te koop was. Als hy ook 
hier over fchreev aan Juffrouw Bourignon, fo heeft deje, op alle wyje, hem 
afgeraden, te luyfleren na de/e raad van Steno. Syn Geefl dan, dus gejlingerd', 
hjiede fyn ledige tyd, dlie hem overfchoot, tot het fchikken, verderen, duurfaam 
behoudenden op tekenend der fakend die tot fn Kabinetten behoorden. So dat de 
rykdom, konfl, arbeyd, waardey, nuttigheid, van dit alles, nu fo net hy een, te¬ 
gen den ander ftreden. In de Kabinetten waren fyne ontleedkundige bereydfe- 
ien d en de bloede lofe Dierkens. Het laafte Jchatte hy het hoog ft. Geen wonder: 
feftien jaaren had hy gewurmd d om die hy een te fameleUd en op te fchikken. 
Oneindige arbeyd d veel geld ftoadden f hem gekofl. Hier wees hy aan d dat al 
die voor hem gefchreven hadden over defeftofd alleen hadden opgegeven eene bloot e 
Qptellinge van namen, en eenige aftekeningen van de uyterlyke gedaantens; Jb 
dat men niet anders koft keren uyt hun hoeken. Hy hadde nu alleen, hier, hy een 
gefameld by de drie duyfend geheel onderfchydene foorten van verfchillende Dier- 
kens. Alle die had hy doorfogt. Alle had hy gefet in hun geflagten naa de merkte¬ 
kens der Natuure felv. De meefte van die had hy door fne wonderlyke konfl 
ontledigd. Ook had hy defelve befchreven op het getrouwfle, tot in haar klynfle deel¬ 
tjes toe, van de Eyeren af tot aan de Kapell toe. Hy vertoonde derjelver minfle 
klynigheeden, wonderlyk bereyd, wonderlyk fuyver bewaard. En, om niets over 
te flaan, hy hroeyde de Eyerkens felv, om ook daar het duyflere leven te ontdek¬ 
ken en te fien^ op wat wyfe^ door wat geweld^ de wurmkens uytquamen. Hier 
in hefig gav hy eyndelyk op den 12 Julius 1675, te Amfterdam uyt de befchry- 
vinge van het Haft. Het was al aangevangen in Vrankryk 166^ in Gelderland 
vermeerderd lóóy, en nu ten vollen eynde gebragt. Evenwel dor ft hy niet over 
fn gemoed nemen., het uyt te brengen.) fonder de goedkeur inge van 'Juffrouw 
Bourignon. Na dat hy dit laaft uytwerkfel van fyn konfl had voort gebragt in 
het ligt, heeft hy nooit meer gewild fig moeyen rned menfchelyke faken, enkel op 
het goddelyk denkende, en, om fyn yver hier in ten volle op te volgen, geloov- 
de hy, niets voordeeliger te fullen fyn, dan dat hy felv mondeling daar over raad 
pleegde med Jufrouw ^omignon. Dies is hy fin de her fff van dit jaar, felv ^ 
van Amflerdam vertrokken na Sleeswyk in Holflyn.)daar f toen woonde ^ onder 
haare goedvindinge. Hy quarn daar op den September ^ en bleev een tyd lang 
in haar gefelfchap. De Lutherfche Godgeleerden onderwylen ^ feer hevig tegen 
haare ondernemingen, dwongen Jufrouw Bourignon Holflyn te verlaten. Waar 
op fyte raade wierd^den Koning van Deenemarken te bidden.)dat fy mogt 
vry wonen, en verkeeren, in fn Majefleits gebied. Swammerdam, en nog een 
ander Vriend ^namen de lafl hier toe op fig. Sy reysden den 25 Maart i6q6 
na Koppenhagen y ten dien eynde. Hier faghy nog de Oude Moeder van fn vriend 
Steno. Onverrigter fake keerde hy van Koppenhagen. Op de 16 Junius dejjelve 

jaars trok hy weder na Amflerdam. Hy was fn Vader reeds lang laflig geval¬ 
lenden nu om defe nieuwe bewegingen was hy nog meer in de weg '.daarom poog¬ 
de hy med alle mogelykheid j fn fchatte verkopen, om een faam te leven. Syn forg 
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meflica curaverat hadenus, nupta erat. Pater enim oeconomiars 
folvere , atque in aedibus novi Generi hofpitari , animum induxit. 
Ante Majum ergo circumfpicere cogebatur noiler de parando do^ 
micilio. Quae calamitas! non erat in aere, neque id parare pote¬ 
rat ex venditione rerum fuarum ; Pater autem nolebat ultra du¬ 
centos florenos in annum ei dare. Cogitabat rus. Occalio alluce¬ 
re vifa: Vir Nobiliflimus , Joannes Ort, Nieuwenrode , Breukelae, 
&c. Dynada, antiquam cum eo amicitiam coluerat , faepilTime gra¬ 
tum amicum officiofilTimus hofpes exceperat in amoenilTima, quam 
habebat, villa. Hic faepius invitaverat eum, vellet ruri habitare cum 
ipfo, ibidemque ftudia fua promovere. Nunquam permovebatur an¬ 
tea ad haec. Jam vero , in re incerta certum amicum compella¬ 
bat eo de negotio. Haud exfpe^latam repulfam tulit. Hinc folli- 
citudo fumma , hinc diffidentia de fide hominum. Sed anno fe- 
quenti Pater moritur , haereditatem ei reliquit, ex qua fuo more 
poterat vivere. Contentus gaudebat, jam foli DEO fe poiïè vacare. 
At novae lites, dum bona dividenda , & paterni thefauri venden¬ 
di : foror fibi praecipua afferere , & venditionem fuo pro captu di¬ 
rigere velle; ille omnia ferre, modo pacem, & fperatam folitudi- 
nem fibi pararet. Sollicitudo tamen affidua, & ardor perpetuus in 
cultum Numinis afflixere corpus. Incidit in tertianam duplicem, 
erraticam primo, dein continuatam absque intermiffione, una odiava 
vefpertina , tertia matutina altera exacerbefcebat. Surgebat interdiu 
parum; fed toto trimeftri fpatio lente haerens febris , haud permi- 
iit, domo exire, neque integro anno vel unum experimentum inhi- 
tuere. Defiit podea morbus in tertianam exquifitam*, videbatur mi- 
tefcere, & adeo minui, ut per aliquot dies immunis a febre dege¬ 
ret. Attamen Amici, quos inter Matthaeus Sladus, eruditiffimus Me¬ 
dicus , atque autoritate apud cum primus, haud potuerunt ab illo 
impetrare, ut vel femel cubiculo exiret. Caufabatur femper, foli- 
Tudinem , & feceffiim , unice profore ad fuperandas mali reliquias. 
Inflabant Sladus, Ruyfchm , Schraderus , Hottmus, & Guenellonus, qui 
quinque crebro eum vifitabant Amici , & Medici , ut aere fe , & 
remediis , curaret reficiendum. Noluit, tandemque monitores perti¬ 
naci compefcuit filentio. Quando autem & fummae pridem deli¬ 
ciae ipfi jam odiofae evaderent, & de venditione earum in Galliis 
jam prorfus defperaret, omnibus fruflra tentatis , tandem invitanti 
Hhevenoto fcripfit, velle fe in Gallias venire , fi praefens expedire 
poflet venditionem, modo fic in domo ejus latere pollet, ut a ne¬ 
mine videretur. Sed & hoc incaflum. Igitur flatuit denique diem 
fixum vendendis fuis menfe Majo anni mdglxxx , ea lege, ut in 
au6tione publica cederent pluris licitanti. Quamvis jam vidiflet, 
paterna fic diflradta fextam modo partem fperati pretii retuliffe; 

voluit 
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'verfwaar de, als Jyne Suft er Joanna, die tot nu het huys van haar Vader, We'^ 

■dimenaar Jynde^had opgehouden\ getrouwd was. Toen nam de Va der voor Jyn 
huyshoudïnge op te hreeken, en by Jyn nieuwen Schoonfoon in te wonen. Daar 
moe ft hy toen voor May omfien na eene huysveftmge. Wat e lende! de Man had 
geen geld, en wft geen geld te krygen uyt het verkopen van Jyn Kabinetten. 
En fyn Vader wilde hem jlegts twee honderd gulden s' j aars toeleggen. Hy nam dan 
voor op het land te wonen. En Jag daar kans toe: want de 14'^el Edele Heer van 
Ort, Heere van Nieuwenrode, Breukele, ére. had van öuds grooi^^ vriendjehap 
gehouden med hem, en hem als Jyn waarde Vriend beleevd ontvangen, en ont¬ 
haald , op Jyn vennakelyke Buytenplaatfe. Defe Heere had hem ook veelmaal 
ver Jogt, hy hem te willen wonen, op het land., en aldaar fyne lievhehbery voort- 
fetten. Dog hy was daar toe nooit te bewegen geweeft. Als hy nu in noodJyn- 
de Jyn opregte Vriend daar overaanjprak .,jloeg die het hem nu onverwagt plat 
af. Dit baarde in hem de uyterfte bekommeringe, en een geheel miftrouwen om¬ 
trent de opregtigheid der menfehen. Maar Jyn Vader flierv het jaar daar aan, 
en het hem Jb veel na, dat hy na Jyn doen daar van leven koft. Toen was hy ver¬ 
genoegd., en blyde ^dat hy nu voor GOD alleen fotide kunnen- leven. Nogthans 
quam nieuwe tw ft over het verdelen der goederen, en het verkopen der Kabinet¬ 
ten. Syn Sufter Jogt het mee ft na ftg te trekken, en het verkopen na haar fin te 
fchikken. Hy verdroeg alles, om vrede te hebben, en Jyne gefogte eenjaamheid 
te bekomen. Edog de bekommeringe fonder ophouden, en de gedurigeyver om 
God te dienen, beledigde Jyn lighaam. Hy verviel in eene dubbelde anderdaag- 
fche koortje, die in het eerjle geen ftreek hield, dog naderhand geduurig aan¬ 
hield Jnder afgaan, ten agte [avonds op de eene, ten drie uure V ogtends op de 
andere dag verheffende^ Hy Jlond by dag wat op. Maar de koortje driemaan¬ 
den lang byblyvende, belette hem het uytgaan, en in V geheel eenig onderJoek 
op yets te doen. De Jekte viel daar na op een regte ander daagJhe koortje 
uyt, toen wierd Jy Jagter, en Jo wynig, dat hy eenige dagen vry van koorts was. 
Nogthans koft en Jyn Vrienden niet van hem verkrygen, dat hy eens uyt fyn kamer 
gtng., hoewel Mattheus Sladus, een door gele er dArtz,en die onder de Vrienden 
het mee ft op hem vermogt. Hy gav altyd voor, dat de eenjaamheid, en alleen- 
woning ^alleenhet overUyvJl fyner ftekte koften weghelpen. Dog Sladus, Ruyfchj 
Schrader, Hotton , en Guenelloii, die ah Geneesmeefters, en vtienden, hem 
veeltyds befogten ^hielden alk vyv aan\ dat hy ftg wilde bedienen van de lugt 
en Geneesmiddelen. Hy wilde niet, en dwong Jyn Raadsluy op te houden door 
flyv JlilJwygen. Als nu Jyn oud vermaak hem ook verveelde, en hy geen kans Jag 
het in Vrankryk te verkopen, alles vrugteloos befogt fynde, quam hy eyndelykJo 
ver, op het ver Joek van Thevenot, dat hy hemfchreev Jelv nog te willen komen 
in Vrankryk, fo de koop daar aan hong, mïds hem niemand Jag, en hy maar in jn 
huys ?mgt Jhuylen. Edog hier van viel niet. So dat hy op het laaft vaft ftelde 
op een fekere dag in May 1680 in het openhaar alles te verkopen aan de mee ft- 
bieds7tde. Hoewel hy nu al had gejien, dat van Jyn Vaders Kabmetten, die o&k 
foverkojt waren ^pas het fesde van het verwagte gemaakt was, Hoe het o&k 
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voïüit quociinqüe modo fe hoc onere liberare. Atqui haec agitanti 
faevior recruduit morbus , emaciatus vultus , oculi cavi , febris 
lenta, continua , a paflu acerbior. Tumefcere hinc pedes , cru¬ 
ra, femora^ venter: hinc miferrime ipfe , & perpetiio , torqueba¬ 
tur. Amici coram eo ne mullitare quidem audebant de lludiis 
ejus; adeo haec, quae vana ferebat, detedabatiir, ut nec verbulum 
de his audire , aut proferre , vellet. Offerebat Thevenotus reme¬ 
dium tum famofum Corticis Peruviani adverfus febrim. Rogavit 
Sivammerdammm , ut id mitteret , fimulque petiit ^ ut, fi quid ar¬ 
cani anthydropici noflet, id communicare vellet. Ubi omnia in- 
gravefcebant ^ teftamentum fcripfit x x v Januarii, anno m d c l x x x, 
in quo legavit Melchifedeco 1 hevenoto l Legato quondam Regis 
Galiiarum ad Rempublicam Genueniium , omnia fua manufcripta 
originaliaj quae pertinent ad hiftoriam Apum, Papilionumque, Na¬ 
turalem , & Anatomicam , una cum tabulis eo fpeflantibus l i l 
Quae omnia erant eo tempore in aedibus Hermanni Wingendorpi^ 
Leydae. JulTit , tradenda haec omnia Legatario intra annum a mor¬ 
te teftatoris. Rogavitque ferio , ut traSlatus de Apibus ederetur 
etiam fermone Belgico : quia fapientia, & omnipotentia , DEI tam 
apodidice in eo demonftrantur. Pauculum fuperftitis porro vitae 
DEO adorando , & amando , unice dedit, xvii Februarii eodem 
anno moriebatur. Haeredem fcripfit Margaritam Volckers , uxorem 
Danielis de Hoeft ^ Doftoris Medicinae : Exfecutores teftamenti con- 
ftituit Chrijlophorum van Wyland , & Margaritam Voickers , quae , Wj- 
lando haud diu ab his mortuo , fola in hoc munere perman- 
fit. 

Statim ab exfequiis Dominus Ort , rogatus ab exfecutoribus tefla- 
menti, fcripfit Thevenoto, x x i x Mardi fequentis , de legato apud 
Wingendorpium recondito. Swammerdammius parum verfatus in Latinis, 
volens tamen opera fua lingua Latina evulgare , dederat ea omnia 
huic Wingendorpio , ut Latine verteret: hic enim ipfi opem praeflite- 
rat hanc, in fermonem Romanum vertendo ejus fcripta de Utero. 
Urgebat Thevenotus de Hoeftium , ut curaret tradendum fibi legatum, 
Wmgendorpius pauper , fuflinebat vitam vertendo in varias linguas j 
& quaerebat , omni aflu credita fibi retinere , frivola millena prae¬ 
texens , tandem aperte negabat, fe redditurum, nifi fententia Judi¬ 
cis coa^lus. Itum ergo in jus; neque ante majum anni mdclxxxii, 
pofl taediofas lites, decreto Judicum , omnia fimul tradita funt Vi¬ 
ro Longe celeberrimo , Burchero de Volder , Mathefios, & Philofo- 
phicae , Profeffori Clarifhmo. Hunc Thevenotus rogaverat , ut jus 
fuum tueretur amici amicus. Et , abfuiffet fidelis fapientia Volderi^ 
vix Thevenoti ad manus perveniffent. Poftquam jam poffidebat, vo¬ 
luit ea Belgico fermone edere ilico. Verum mutavit lentendam , fi- 
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■^gmg 5 hy mlde van de laft hevryd Jyn. Onder dit doen, quam de fiche hevigef 
weerom, fyn wefenwkrd onager ^ fyn oogen hol-, door eene geduurige binnekoorts, na. 
den eten verhejfiend. Daar op /wollen fyn voeten, beenen, dyen , en buyk, fodat 
hy feer elendig, en gedmrig, gepynigd wierd. Syn'Vrienden mogten niet een 
woord kikken van fyne lievhebbery:Jo fieer verfioeyde hy die, noemende defielve 
ydelheid, dat hy daar geen woord van horen, ofi/preken, wilde. De Heer The- 
venot prees hem de Kina aan-, toenfio berugt tegen de koortfie :hy verjogt de 
Heer Thevenot, het aan hem te /enden, en vroeg med een /o hy yet geheyms 
wijl tegen de water/ugt, dat hy hem dit wilde te kennen geven. Ah onderwy- 
len alles med hem verergerde, maakte hy op de 2^ fianuarins 1680. fiynte/la-^ 
ment, waar hy hy aan Heer Melchizedec Thevenot, wel eer Gefiant des Ko-^ 
NiNGs van Vrankryk te Genua, maakte alle/yne eygen handfichrivten, die behoor^ 
'den tot de befichryvinge der Byen, en Kapellen ,fo betreffende hun aart, als ont^ 
Ie dingen, med platen, daar toe behorende. Dit alles was toen by Herman 
Wingendorp te Leyden heruftende. Hy gebood, dat dit alles binnen V jaarna 
Jyn dood foud werden gejleld in Handen van dl Heer Thevenot. Hy verfiogt 
op V ernfligfi, dat fyn werk over de Byen ook in het duyts mogt werden uyt- 
gegeven: dewyl de Wysheid, en Almagt, van GOD daar in foo wiskonftig be¬ 
toogd wierd. Het klyn overjchot van Jyn leevtyd bejleede hy enkel, en alleen, 
med GOD te aanbidden, en te beminnen. En jlierv op de 17 Februarius 1680. 
Voor ervgenaam heeft hy gefield Margarita Volckers,/7/£)/5w/^7i; a/W/Daniël 
de Hoeft, DoBor in de Geneeskunde. Maar tot uytvoerders van Jyne laafie wille 
KriftofFel van Wyland, en Grietje Volckers, die alleen daar in bleev^ 
Wyland niet lang na defie gefiorven fiynde. 

De Heer Ort, des verfiogt door de uytvoerders van het tefiament, fchreev, 
na de begravenis, op de Maart aan Thevenot, dat het legaat berufie by 
Wingendorp. Swammerdam, wynig latyn kennende, en dog willende Jyn 
werken in het Latyn uytgeven ,had die alle gegeven aan Wingendorp om die 
te vertalen in het latyn, gelyk hy die dienfl hem gedaan had in het overfetten 

Jyns gefchrivts over de Lyvmoeder. De Heer Thevenot drong Do&or de Hoeft, 
dat hy hem Joude beforgen Jyn legaat. Wingendorp was arm, won fyn kofi 
med het overfetten, en vertalen, in verficheyde Jpraaken; en Jogt med alle lift 
dit vertrouwd goed voor fig te behouden, op honderderly fiotte voorwepdjels, in jb 
ver, dat hy op V laafi opentlyk weygerde die weder te geven, dan door dwang 
van vonnis. Het quam voor de Regter \ en het was eerfi in May 1682, na moeyelyk 
twtften, dat by vonnis der Regter en alle deJaken wier den gefield in handen van den 
alderberoemdften Heer, Burcher de Volder, wydvermaardProfejfor inde Wis¬ 
kon ft , en Philojophie. Hy was verjogt door dl’ Heer Thevenot, die fyn Vriend was, 
dat hy wilde hierinJyn regt beweer en. En feker Jon der de getrouwe wysheidvan de¬ 

fie Heer, had het nooit in handen van den Heer Hhtwtnot gekomen. Als hy het nu 
in fyn magt had, wilde hy het aanftonds in Holland uytgeven in het Nederduytfich. 
Maar hy bedagt fig, en deed het in Vrankryk fenden. Hy had ook wel yet aangevan¬ 
gen daar omtrent, fo als ik hebgefien daar uyt, dat hy hier, en daar, in het Jelve, 
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l)ique in Gallias mittenda curavit. Tentavit aliquantulum circa il¬ 
ia, ut ex iis, quae manu fua hinc , inde allevit , vidi. Sed non 
fatisfecit amici votis: forte impar. Utique , pod excefllim Theve- 
noti, omnia haec manufcripta S^ammerdammiana , una cum tabulis 
omnibus , vendita funt Jouhërtö Piólori Regio. Ab hujus deinde 
haeredibus fibi omnia fimul redemit Clarilfimus Vir , Jofephm Du 
Verney , Anatomicus fummus. Ibi latuere diu , vili quinquaginta 
nummorum argenteorum i^ecus^ pretio emta. Rumor percrebuit, a- 
cerrime fervere ftudium circa Anatomica Infeflorum, & faepe au¬ 
divi , prodituram hiftoriam fuper his Lutetiae , autore eximio Du 
Verney0. Rogabam itaque Amicum mihi fummum , Gidlelnmm She- 
rardum, hofpitem tunc meum, qui cogitabat Gallias , ut vellet me 
certiorem de iis facere. Nobililfimus Vir refcripfit ocyus > opera 
Suomnmerdammiana teneri a celeberrimo Du Verneyo , militque mihi 
tabulas aliquot aere inpreffas , quas ubi examinavi , arfi cupidine 
opera illa Patriae aflerendi, neque deftiti omni modo ultra inqui¬ 
rere. Tandem fortunato Auxilio Reverendi Viri Marci Guittonij 3c 
ClarilTimi Viri, Gulielmi Koelt^ ProfelToris Anatornes Amdelaedamen- 
hs celeberrimi, tum Paridis degentium, effeci , ut ea mihi pararem, 
aere reprefentato md florenorum Gallicorum xxvi Martii mdccxxvil 
eademque aeftate recepi integra. Ut habui ^ ut legi. Perfcrutatus 
omnia plus vice fimplici , ordinavi eadem. Reperi completa, niS 
quod in Tra£latu de Apibus folo jaftura effet fa6ta aliquot pagina¬ 
rum in textu, ibique adfcriptum fuit, damnum hoc farciri non po- 
tuilTe. Perquifivi diligenter, & felix inveni, charta quadam alibi re¬ 
perta, id ipfum, quod hic erat perditum. Edendum curaflem ex¬ 
templo: fed obflitit Typographorum effraenis audacia, & infatiabi- 
lis avaritia , qui evulgata bona ilico , inconfulto editore , ipfi ex¬ 
cudunt , fummo fane damno eorum, qui primi, fuo periculo, id e- 
gerant: hinc difluli. Et jam Reipublicae Literatorum laetus exhi¬ 
beo , gratiasque ago omnibus , qui generofa liberalitate caverunt, 
ne , cum damno Editorum, Opus in publicum prodiret. Ego fane 
laetiffimus id video: exemplo fmgulari ingenii Batavi provocare fas 
efl Gentes, quae hebetudinem folis aliarum nationum inventis a- 
cuendam Batavis exprobrant , ut ullum tale , alibi natum , Nobis 
fiftant, coram idoneis Judicibus. Credo , conflabit , nafci & Bata-- 
vormn in Patria ingenia , rara quidem , quae magna inventa ex fe 
produxere, &, Araneae inflar, materiem, artemque, de fuis attulere. 
Splendet in Galliis fimile lumen , omnia luce laetillima illuflrans, 
Swammerdammio par, immortalis Realmurius , feculi miraculum, Patriae 
fuae decus , quem fofpitem velit , & operi perfedlo fuperflitem, 
Deus ter Optimus, Maximus! 

Sollicitiffuna cura omnia Viri fcripta j atque epiflolas, quas nan- 
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n^at had aangetekend. Maar hy volbragt nooit de Wil van Jyn Vriend: moge- 
lyk koft hy niet. Immers na Jyn dood Jyn al defe handfchrïvten van onfen 
Schryver j med alle de af beeldje ien, ver koft aan de Heer jodbtti, Schilder, des 
Komngs van Vrankryk. De Heer Du Verney kofte die daar na van de Erv- 
genamen van Joubert, voor vyvtig Franfche Ecus. So kreeg die beroemdfte 
Heer, en opperfte Anatomicus dejelve. En (y hebben lang gelegen onder hem. 
Men fprak veel in die tyd ^ dat de Ontledmge der bloedelofe Dierkens., med 
de uyterfle yver te Parys wierd voortgefet; ja ik hoorde geduurig, dat de be- 

fchryvinge daar van haafi Joude uytkomen, door de Voortrefelyke He ere Du 
Verney. Ik vroeg derhalven myn grootfte VriendSPJïWtm hhtïzïè .^hebbende 
de eere, dat hy toen by my huysvefte, als hy daar op na Vrankryk ging, dat 
hy wilde my doen weten, wat van de Je faken was. Die Wel Edele He erefchreev 
my aanflonds van Paiysdat alk defe werken van Swammcrdam waren by 
de Hoogberoemde Du V erney ^ ja hy fond aan my eenige afdnikjels der ko- 
pere platen van het werk , welke onderfogt hebbende konde ik niet ruften, voor 
dat ik dit werk herftelde in fn Vaderland, en hield nooit op , al verder daar 
naa te foeken, op alle wyfe. Eyndelyk ■, door het gelukkig toedoen van de Eer¬ 
waarde Heer G uitton, de beroemde f/mT, Willem Röell, thans 
feer vermaard ProfeJJor der Ontleedkunde te Amfterdam, die toen te Parys wa¬ 
ren , heb ik het daar toe gebragt, dat ik dejelve kofte voor my, daar voor beta¬ 
lende 1500 Franfche guldens gereed geld , op de 1,6 Maart 1727 > en heb 
alles in Jyn geheej in die Jelve fomer nog ontvangen. So als ik het had.^ las 
ik het. Na dat ik het meer als eens had doorgelefèn, Jchkte ik alles in order. 
Ik vond alles in Jyn geheej alleen in het werk der Byen waren eenige bladen 
van het Jchnvt verloren, en daar ftond by, dat men dit met Jou konnen vergoeden. 
Ik J)gt vfytig^en vond by geluk y in Jeker afjchrift y elders gebleven y dat y het 
geen hier weg was. Ik meende het toen aanflonds uyt te geven: Dog de onbe- 
to-nelyke ft out heid i en onver fa de ly de bciatfugt der Boekdrukkers was my in de weg y 
die al dat uytkomt yjo het ge Jogt werd y aanflonds nadrukken, Jonder kennis des 
Vytgevers, en tot groot nadeel van hen, dlie eer ft gewaagt hadden fiüks te doen: 
daarom [lelde ik het wat uyt. Dog nu breng ik het y med blydfchap y voort aan 
V Gemeenebeft der Geleerden, en dank allen, dlie adelhartig, en mildejyk, geforgt 
hebben, dat het buyten Jchade der Uitgevers mag in het ligt komen. En waar- 
lyk fie ik met vreugd y dat het uytkomt: hier w.ag men vry , door dit voorbeeld 
van een Hollands verft and, uytdagen die Volkeren, dewelke den Hollander en ver- 
wyten haar botheid y die altyd moet gewet werden door vonden van uytheemfhei 
haten fy eens tonen y voor bequaame Regteren yyet diergelyks, dat elders is voort- 
gebragt. Ik geloov, hier blykt, dat ook in dit land verftanden voortkomen, {hoe¬ 
wel JeldJaam ) die uyt fig (elven groote uytvindingen maken, en als de Jpinne, 
de ftofe, en konft, by fig dragen. In Vrankryk fiet men nu ook foo een ligt blin¬ 
ken y dat door fn aangenaame glants alles ophelder d yin alles gelyk aan Swam- 
merdam. Ik meen de onftervelyke Reaumur, het wonder onfer eeuwe, de eer 
van Jyn Vaderland. God Almagtig bewaare hem, dat hy mag leven na dat fn 
werk voleyndtgd falfn. H Ik 
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feifci potui) perfcmtattis fum j eo animo femper , ut inde detege¬ 
rem methodum, qua exculta perficere potuit incredibilia illa , quo¬ 
rum pulchritudine palmam caeteris praeripuit. (Tood inveni , ex 
officio ^ recitabo candidus. Ad Anatomen fubtiiiflimorum habebat 
menfam ex aere confectam , ab ingeniofifiimo mechanico , Samuele 
MuJJchenbroekid. Erant in illa bina brachia aenea, fic confirüéla, ut 
pro arbitrio , efient in omnem plagam convertibilia. Sed & fimul 
attolli 5 & deprimi, poterant , quam lenifiime , pro iubitu , partes 
horum fupremae. Uni horum brachiorum affigebatur corpufculum 
explorandum , microfeopium alteri applicabatur. Microfeopia adhi¬ 
bebat variae magnitudinis, & curvaturae , a maximis ad minima, 
leftiffima, limpide perfpicua, Luftrabat fucceffive exarninanda, vi¬ 
tris primo maximis , per gradus fucceffive minoribus , tandem 3c 
minimis. Crebro ufu, & ingenio ad haec nato ^ acquifiverat dex¬ 
teritatem his utendi incomparabilem': poterat quippe fic iis uti, ut 
prima viam panderent fequentibus examinandis , & omnia fimul 
eandem deferiptionem perficerent ; rara fane haec virtus obfervato- 
ris. Praecipuum ejus arcanum erat in forficibus incredibiliter fubti- 
libus, atque fecando acutiffimis. Has adhibebat, quoties tenuiffima 
feparanda: quia aequabiliffime dividebant minutiffima ^ dum cultelli, & 
lanceolae,ut acutiffimi fuerint, & fubtiles,femper tamen filamenta rc- 
fifientia trahendo, dum diffecant, tenerrima quaeque loco fuo movent- 
Cultellos, lanceolas, fiylos, adeo parvos ufurpabat, ut eos acuere ad 
cotem non poflet, nifi microfeopiis adjutus. His vero Apum in- 
tefiina tam apte, & difiindle, diflecabat, ut alter inteflina majorum 
animalium. Setas etiam cavas de vitro fufo duédas in fubtilitatem 
fummam finis extremi , fuperne latiores, inprimis adhibuit , quoties 
vafcula minima, microfeopiis vifa , demonfirare , inflare , & eorum 
commercia, & decurfum, volebat indagare, difiinguere, feparare, aut 
& quando fubtiles liquores tinflos in eadem injicere fludebat. Infeöa 
vero ipfa in alcohole vini , in aqua, in fpiritu Terebinthinae, fuffo- 
cabat, in iis aliquamdiu fervabat , atque hoc artificio durabat , ut 
partes, confidere jam valentes, firmiores, pati poffent feparationem 
Anatomicam, fine collapfu, fine confufione, tabefactu oriunda. Ubi 
fic aptiora huic operi animalcula, media diflecabat fubtiliffimae for¬ 
ficis acie, tumque infpe61a omnia in fitu notabat , mox tenuiffimis 
infirumentis, manu fufpenfiflima , eliciebat vifcera ; pofiquam prius 
opima pinguia, quae larga femper copia in his abundant, & extri- 
cationem illaefam prorfus prohibent , abluifiet exadtiffime per penicil¬ 
la fubtilifiima, atque feparafiet ; id vero optime fit , dum Nymphae 
fpecie quiefeunt. Quandoque fuffocatorum vifcerula, aquae immifla, 
leniter in ea concuifa luftrabat , atque fingulari hac arte vafcuk 
eorum aerifera , aliter nunquam diftinfle videnda , fola fic integra 
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Ik heh med angflige forg doorjnuff'eld alk de fchrivten, en brieven, van den 
Heer Swammerdam, dien ik koft bekomen, altyd ten dien eynde, dat ik daar 
uyt mogt navorfchen Jyn werkwys, waar door hy had konnen vóórtbrengen de on^ 
gelovelyke faken, waar van de fchoonheid alles te boven gaat. Ik Jal opregt, en 
na pligt verhalen, wat ik gevonden heb. Hy had een kopere tafel gemaakt door 
de groote en fchranderfte werkbaas Samuel Muffchenbroek, om te ontleeden 
de alderfynjle lighamen. Daar op ftonden twe koper e armen fo geina akt dat 
Hy^fo hy wilde , £e kofi omdraayen na alle kanten. Ook te gelyk koft hy die 
verhoogen, verlaagen, fo fagt, en wynig, als men wilde, aan haar hoog ft e eyn- 
den. Op een defer wierd va ft gehegt het voorwerp, dat te onderfiek en jlond^ op 
het ander was het vergrootglas. Hy gebruykte glafen van verfcheyde grootte, 
en omtrek; van de grootfte af., tot de klynfte toe, waren deje uytgefogt, en ten 
helderfte doorfigtig. Dat hy wilde onderfoeken, befag hy eer ft med de grootfte, 
daar naa, al vervolgensmedklynderen fo eyndelyk med de klynfte'glafen. 
Door vlytig gebruyk en door Jyn geeftdaar toe geboren, wifthy daar mede om 
te gaan fonder weerga: want hy wift die Jo te gehruyken, dat de eerfte de weg 
baanden, om het volgende te onderfoeken, en dat eyndelyk alle te famen de vol¬ 
maakte hefchryvinge iiytbragten. Wat vind men dit felden by de Onderfoekers. 
Syn voornaamft geheim beftond in fchaarkens, ongelovelyk fyn, en Jcherp om te 
fiiyden. Die gebruykte hy tot de fcheydinge der fynfte dingen: om dat fy het 
klynfte feer gelykelyk doorfneeden \ daar de meskens, en vlymkens, hoe fyn, en 
fcharp Jy mogen Jyn, altyd trekken op de weerbarftige vefekn ,terwyl Jy fnyden, 
en daar door het teder fte uyt Jyn plaats halen. Hy bediendefig van mesjes, vlym- 
tjes,en ftiletjes, die fo klyn waren, dathy die fonder vergrootglas niet koft wet¬ 
ten-, en door defelve vertoonde hy de darmen van een Bye fo net, en onderfchey- 
den, als een ander het gedarmte der groote dieren. Hy maakte tot dit eygen ge¬ 
bruyk glafe pypjes , aan de lamp gehlafen, aan het eene eynd getrokken tot de uyt er- 
fte fynheid, aan het andere eynde wyder, door deeze was het mee ft dat Hy de klein- 
fte vaatjes door het vergrootglas ontdekt, wift aan te wyfen, op tehlafèn, derf her V 
famenvoeging, en loop, te onderfoeken, te onderfchey den, van een tefcheyden', of ook, 
als V hem lufte, die medgevervde vogten te vervullen. Hy verflikte de Dierkens in 
voorloop, in water, of terpentyn-oly, hield die dan eenige tyd daar in ,^en verharde 
defelve door defe kon ft, op dat de deeltjes nu v aft er geworden, en flyver ,fig te beter 
mogten laten van eenfchey den door de ontledinge, fonder toe te vallen, fonder ver¬ 
werf inge, fonder verrottinge. Alshynu de Dierkens, dus bereyd,med Jyn fynfte 
fchaarkens open fneed, en alles in haare eygene fchikkinge had opgemerkt, dan nam 
hy med eene ligte hand, en tedere werktuygjes, hunne ingewanden uyt na dat hy eer ft 
het overvloedig vet, dat hier magtig veel ft in defe Dierkens, net had uytgefpoeld 
door hulp van klyne penceelkens, en afgefchey den, welk vet anders altyd de uyt- 
neminge der ingewanden, fonder quetfinge, fier belet. Dit alles gaat beft, als de 
Dierkens in gedaante van Popkens ruften. Hy onderfigt ook de ingewandekens 
der geflikte Dierkens, med die in water fagt te bewegen, dooor welke fild- 
faame konft hy de lugtpypkens derfelve, in haar geheel blyvende, onderjcheydent- 
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manere affueta^ ftupentibus exhibuit : dum absque hoc artificio nun¬ 
quam integra cerni queant. Saepe aquam fifiulis injettam adhi- 
l)uitj ad interiora optime depuranda ; depuratis mox aerem infla¬ 
bat 5 ut Infeólo fic inflato formam daret , exficcabat poflea , ficque 
aptabat durationi , & contemplandi opportunitati. Contigit etiam 
alias, ut condita baifamo, per annos fervataj dein feliciflimo even¬ 
tu perluflraret , atque abftrufiflima quaeque in iifdem detegeret. 
Rurfus alia tenui pertudit acicula ^ omnem liquorem quam lenifli- 
me exprimens , & poflea fiftulis vitreis tenerrimis aerem inflabat, 
'diflenta fic in umbra ficcabat , ficcata inungebat oleo Spicae , in 
quo refinae pauxillum refolutum, ita fervabat propria fub forma iit 
annos. Ipfos Infedorum nervulos modo fingulari, atque arcano 5 fic 
condiebat , ut mobiles manerent 5 atque perfpicui. Vermibus ad 
poflicam partem parvum infligebat vulniifculum , per id blande, Sc 
patienter, omnia exprimebat liquida, & vifcera pleraque ; dein ce¬ 
ra injeda replebat, oflendebatque durabiles, forma nativa , torofos, 
& turgidos. Detexerat, adipem cujufque liifeóli diffolvi perfefte in 
oleo Terebinthinae, eoque fa£lo balfamo condiri poife; quod qui¬ 
dem artificium inter fecretiifima femper repofuit: quia adeps iofedi 
fufus, quando exficcatur, fe habet inflar calcis adfperfie , adeo tum 
obfufcat vifcera, ut horum confpedlum inpediat penitus. Ubi haec 
dein aqua pura diu, & perfefle , eluitur, tum abfcoiidita , & fiib- 
mcrfa, vifcera, evidentiflima, & diflindliflima , fe maiiifeflant. At¬ 
tamen & integros faepe dies inpendk , ut adipem de corpufculo 
unius Erucae amoveret ^ eo tandem propofito , ut cognofceret ve¬ 
ram cordis in ilia fabricam. Excoriabat Erucas filis ducendis , pro 
nido fuo fabricando , proximas folertia plane fingulari, dum filo pre- 
henfas aquae fervidae raptim immergens , fubito inde educebat, ab- 
cededat tum facile tollenda epidermis ^ poflea immittebat fic paratas 
in liquorem paratum ex aequali copia aceti flillatitii, & fpirituum vi¬ 
ni confufum : tum enim firmatae partes patiebantur feparari facile 
exuvias illaefis interioribus ; ut in verme nympha oflendi poflet, 
êi in hac ipfe Papilio. Tali arte, induflria, & inflrumentis, in li- 
quidiflima luce meridiani Solis adhibitis , eoufque tandem inventa fua 
perduxerat, ut quoties illi luberet , oculis praeberet confpiciendam 
involutionem, & evolutionem , mutati corpufculi in Infeólis. Potuit 
tandem , pro arbitrio Erucam convertere in Chryfalidem, exuviarum 
pofitionem properare, tardare, fiflere, regere ut vellet, poterat Quod 
vidit, id afleruit, quod dixit, illud oculis demonflravit Vere ufus efl 
inflituto Verulamii^ fententia illi nafcebatur ab experientia , & opinio 
Viri erat potens efficere, qüod flatuerat. Sola , per fenfus exercita¬ 
tos , inflrumentorum aptiffimis adjutos , patientiffime exculta obferva- 
tio docuit modum ^ quo res in N atm^a femper fieret. Hanc religiofiffi- 
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lyk vertoonde, tot verhaaftheid der aanfchoimers •, die dog fonder defe hnfl-’ 
greep nooit in haar geheel konnen gefien voerden. Somtyds Jpoot hy door Jeer 
dunnepypjes water om de hinnenfte deelen fchoon te maken., blies het ge- 
fuyverd vol lugt, tot dat het opgehlafen fyn gedaante droogde, en fo fyn geal¬ 
te behield, om te konnen bewaard, en bejchouwd, werden. Nog geviel het wely 
dat hy defelve gebalfemd, en j aren lang bewaard, dan nog jeer gelukkig door- 
jogt, en de verborgenjie faken daar in ontdekte. Wederom prikte hy de beeskens 
wel med een dunne naaide, al het vogt ten Jagtjie daar uyt drukkende, dan 
blies hy die op fned de fynjle glaj'e pjpjes, hy droogde het opgeblafene in de fcha- 
duwe, en bejlreek het gedroogde met Jpyk-olie, waar in een wynig hars gejmol- 
ten was, en behield het dus jaren na een in fyn eygen gedaante. Ja felv de fe- 
nuwkens defer Dierkens wijl hy fo te balfemen, dat die, op eene wonderlyke 
wyfe week, en doorfigtig, bleeven. In de agterfte deelen der wurmen bragt hy 
een wondeken, waar door hy dan fagt, med geduld, al het vogt uyt duw de, ook 
het meejle ingewand, dan vervulde hy die ?ned wafch, en toonde defelve duur faam 
in haar eygen maak fel rond, en hol. Het was gebleken, dat het vet defer Dier¬ 
kens in terpentyn-oly geheel wegfnolt, en dat, dit gedaan fynde , het Dier ken 
kof gebalfemd wenden ; welke greep hy altyd voor fg behield ah een groot ge- 
heym: want dit vet, eens gefnolten, droog werdende, is als opgeftoven kalk, die 
alles foo bedekt, dat de ingewanden daar onder bedolven, geenfins konnen gefien 
werden. Dog , als dit vet med ryn water, lang, en volkomentlyk, is uytgefpoeld., 
dan komen de verholen, en overdekte, ingewanden.geheel te voorfchyn. Even¬ 
wel was hy wel een volle dag befig, om het vet uyt een rupfe weg te doen, al¬ 
leen daar toe, dat hy mogt leren de ware gefchapenheid van deffelvs hert. Won¬ 
der aar tig koji hy de rupfen, op haar fpinty dfynde, het vel afflroopen', waar 
toe hy defelve aan een draad gehegt fynde, fchielyk in kokend heet water liet 
heen en weer in jakken, en op het eygen ogenblik weder tythalen; daar door ging 
dit velleken af, fig verheffende van het onderleggende; dit gedaan fynde, dan 
liet hy die fo bereyd in vogt, te famen gemengd uyt edik en brandewyn: want 
dan wier den de bmnenfle deelen ftyv, en lieten de buyten-huyt afnemen fonder 
epuetfnge der inwendige deelen; fo dat in de wurm het popken, in de pop het ka- 
pelleke, koji gefien werden. \\\ 

Siet, het was door defe konji ,fchranderheid, en werktuygen, alle te werk ge¬ 
field , onder hegonfligïnge van het helder ft middagligt, dat hy eyndelykfyne uytvin- 
dingenfoo ver bragt, dathy, als Hhemlufie, aan V oog vertonen konde, hoe het 
ver ander lyk lighaamke der Dierkens opgewonden lag, en ontfwagteld wkrt. Nu 
koji hy, na begeren, de rupfe veranderen in een popken, het vervellen derfel- 
ve verhaaft en, vertragen, doen ftilfiaan, beftuurenffo hy wilde. Dat hyfag, 
dat foelde hy, dat hy fprak, dat bewees hy ogenfihynelyk. Hy voldeed aan de 
mftelling vanN ,fyne meeninge fproot uyt ondervindinge, fyn gevoe¬ 
len was magtig te doen vóórtbrengen, het geen hy fielde. Op wat wyfe de 
fiken in wefen quamen, liet hy fig wys maken alken door eene opmerkinge, feer 
geduldig genomen door geoefende finnen, geholpen door de bequaamfte werktuy- 
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ihe fequutus , ex particularibus colledis regulam proferebat , ea cum 
cautione, ne illa unquam extenderetur, nifi ad illa modo particularia, 
unde fadla fuerat colleflio , & canon conditus.. Quando opera Na¬ 
turae explicabat, tum obfervata obfervatis comparans ratiocinabatur, 
numquam alium ufum generalium hac in Difciplina admittens. Sic ince¬ 
pit, perrexit, ab folvit, unus, privatus, pauper, plura, quam omnes 
:omnium feculorum Scriptores. Revelavit per haec, Animalcula elTe, 
quae refpirant per caudam; alia,, quae natant in aqua , ope bullu¬ 
lae aeriae, quam premunt, defcendere dum volunt, laxant adfcendere 
conantia, quam certo modo detinent, ut aequiponderantia aquae in omni 
loco aquae haerere queant , prolubitu; alia reperit, quae pedes gerunt 
in maxillis; rurfus quaedam,. quibus in coitu vulva foemellae intra geni¬ 
tale maris recipitur; tandem alia, quae mares & foeminae fimul, alteri 
geminato, & reciprocato, officio, copulantur. Denique ex infinitis tali¬ 
bus fyftema contexuit , cui par vifum non fuit aliud.^ Materiem, 
unde fyfiema condiderat, collegit, durabilem reddidit, ordinavit, 
ut femper.praefio efiet id, quod ad probationem doftrinae exigi 
pofiet. Tale quid, a cognitis Difciplinarum fatis, nunquam fa£tum 
fuit. 'Tale quid, in feculum durabile, potuifiet fervari. O duram 
indufiriae fortem ! -mendicantis infiar ipfe venalia circumtulit, heu 
fruftra! Haeredes , pofi: mortem maximi Viri, pro quinque millibus 
florenorum omnia fimul. Anatomica, Infefla, infirumenta , obtulere 
vendenda: defuit emtor, qui fibi privato, vel in publica commoda, 
redimeret!’ Vah jadturam rei reparandae nunquam ! Periere difperfa 
in opprobrium feculi, quo vix aliud Phyfices fiudiofius. Tu Ledtor, 
age gratias Ciariffimo Gaubio , qui amore Reip. literariae , omnia lati- 
ne vertit, ut legi pofient ab omnibus, aptus,& unus forte, Interpres. 
Haec ego potui fafla colligere , ex hiftoria temporum , ex ledtione 
repetita operum Swammerdammlï, ex epiftolis ab eo feriptis, aut ac¬ 
ceptis. Accurata omnium colledlio, atque ordinatio dedit materiem 
conferibendae huic vitae. Omnia vero autographa , quibus ufus fui, 
ad edendum hoc opus , vel ad hiftoriam vitae , omnes iconas pro- 
pifa Autoris manu, arte incomparabili, pulcherrime, pidtas, deftina- 
vi danda Bibliothecae publicae Academiae : ut ibi maneant perenne 
tnonumentum; utque inde confiet fides , qua haec traflavi: denique 
lit pofieri recurrere queant ad contemplationem eorum , fi qui forte 
trahentur hac voluptate. Id & in Vaillantiams pofihumis olim fic 
praefiiti. Vale, mi Ledlor! 

Scripfi Leydae 
TT. 
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gen. Defe 'weg heyliglyk volgende, maakte hy uyt vcele hyfondere faken een 
algemeen befluyt, dog fo omfigtig, dat hy dat nooit deed verder gelden, dan in 
die hyfondere faken, nyt veelke het was opgemaakt, 'en tot een regel gehragt. 
Als hy f edeneerde over den aart der faken., dan pafte hy opmerkmge aan op^ 
werkingen, om gevolgen te trekken, en hy liet nooit toe eenig ander gebruyk 
van algemeene waarheden in defe wetenfehap. Dus heeft, hy een eenig, afge- 
fonderd., arm Man begonnen, voortgegaan, en volbragt, veel meer, dan alle de- 
Schryvers der voorige eeuwen. Hy ontdektedat eemge. Dierkens ademhaalden 
door de ft aart; dat andere in het water fvommen door behulp van een belletje 
lügt, dat fy drukten, als fy wilden nederdalen, dat jy los heten, willende na bo¬ 
ven gaan, dat Jy in een bepaalde uytjètting hielden, om op Jekere hoogte in e- 
venwigt te hlyven, alles na haar keufe; hy vond fominige, die hun voeten droe^ 
gen in haar kaakbeenderen; andere weder, daar het wyvke, in de teelinge ^ 
haar teellid doed ingaan in het teellid van het manneken ; eyndelyk andere, 
die man en wyv fynde in een, over en weder, de een aan de ander, teelpligt 
van man , en wyv, deden. Op het laaft, uyt oneyndige fodanige opmerkingen 
fnaakte hy een geheel algemeen gebouw op, wiens gelyk nooit gefien is. Hier 
was by een gegaard., duur faam gemaakt, in order gefchikt, al de ftof., waar uyt 
fyn opftel was opgebouwd fo dat altyd by de hand was, wat vereyfcht wierdtot 
beweringe van fyne ftellingen. Sulks was nooit gedaan van de tyd af dat men 
'kennis heeft gehad van de wetenfehappen. Dit had konnen bewaard werden 
eeuwen lang in fyn wefen. Maar o hard noodlot der vlytige konft! de Man had^ 
als een bedelaar ^ het rondom te koop geveild., dog., Joelaas., te vergeevs. Na de 
dood van die gr oote Man wier den allefyne nagelat enefaken, tot de Ontleedkonft, 
dierkens .,w er ktuygen., door de ervgenamen te koop geveild., om eensvyv duyfend 
gulden. Daar was geen koopman te vinden, die het mor fig alleennog voor het 
gemeen wilde inkopen. O verlies., dat nooit vergoed kan werdenI Alles is ver- 
ftrooid., en ver gaan, totfchande vanonfe eeuw, in welke nagthans meer dan in eemge 
andere de Natuurkunde betragt werd. Gy, o Lef er., bedankt nu denfeer beroemden 
Heere Gaubius, uyt lievde voor het nut der geleerde wereld, alles heeft 
gebragt in het Latyn, op dat het van yder koft werden gelefen. Hy was de be- 
quaamfte Tolk in defe, en. mogelyk wel de eenigfte. .y 

Dit koft ik voorwaarheidby eenh alen uyt kennis der tyden, uyt het herhaald door- 
Icfen der werken van den Heer Swammerdam, uyt de brieven vanhem, of aan hem 
gefchreven. Het forgvuldig by een famelen, en fchikken, van dit alles, heeft my de 
ftojfe befchaart tot dit hejchryven van fyn leven. Ik ben voornemens, aan de Aca- 
demy Bibliotheek te ver eer en alle de fchrivtenvan des Schryvers eige hand, dien 
ik heb gebruy kt in het .uytgeven van dit werk, of in het opftel vanfyn leven, te gelyk 
medalle de oorfpronkelyke tekeningen, dien hy door fyn eyge hand, med gadelofe 
konft, op hetfthoonft heef medindifcheinkt afgefchilderd; tot een duur faam gedag- 
tekenis \ tot bewys, dat ik dit alles getrouw behandeld heb; eyndelyk^ op dat de na- 
faat, des beluft, defelve f allen tyden maghef houwen. Trouwens heb ik ookfo wel 
eer gedaan tned het nagebleven werk van de Heer Vaillant. Vaar wel waarde Lefer. 
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VERSIONEM LECTURIS 
INTERPRES. 

Superfedifïèm, L. C. vel verbulo Te ab excellentiffimi Operis le- 
6lione longius abflrahere; nili neceffarium mihi vifum fuillet, non¬ 
nulla , quae ad interpretationem fpeólant , praemonere. Haec 

igitur paucis habe l Cl. Autor tam in enarrandis iis, quae de hoc Ope¬ 
re olim jam edita fuere, quam quae nunc nova ex ejus manufcriptis 
adduntur, fcribendi genere palTim utitur Laconico , plano , limplicif- 
fimo , omne fuperfluum excludente , rem nervofilTime exprimente: 
quod quidem uti in ejusmodi materie pertradanda jure meritoque ad¬ 
hiberi poterat ac debebat; ita & nemini, nili verba magis, quam res, 
amanti heic ingratum fore confido. Ego itaque , qui Latinam Operis 
verfionem in me fiifceperam, cum modo allegatam ob rationem , tum 
ut Autographo tanto fe magis confonam praeberet a latere pofita in¬ 
terpretatio , exifiimavi eo mihi enitendum elle; ut tam brevitate, quam 
pondere verborum, Autorem meum , vix tamen profedo, mihi fal- 
tem , adamulfim imitabilem , quousque poflem , fequerer. Qiia ta¬ 
men in re exequenda ita me fimul gelfi ; ut & obfcuritatcm , toties 
brevitatis comitem,omni,quo par erat, modo evitare fuerim conatus, 
& nequaquam crimini mihi duxerim, ubi Linguae Latinae genius fic 
jubebat , aliquando a Belgica verborum compofitione recedere, &, 
quo res clarius intelligi pofiënt, unam Autographi periodum nonnun- 
quam in plures difpertiri: quod fane legibus interpreti obfervandis ve¬ 
tari minime crediderim. Tu nunc, L. C. lege, confer, judica! ElFe- 
cit forte, fateor, nimia prelTae didtionis affeÖatio, ut, quidquid con¬ 
tra adhibuerim cautelae, ficcior tamen, durior, ledlu injucundus, quan¬ 
doque & obfcurus , alicubi etiam purioris Latinitatis minus tenax 
mihi fiylus obrepferit. Verum fufficit mihi. Autoris exprelfilTe men¬ 
tem , iisque hinc fecilTe fatis, quorum palatum, ipfius materiei duL 
cedine ille£lum, verborum minus inhiat lenociniis. Quotus quifque 
autem repetitur , cui fimul & brevi & claro elle liceat? Tandem 
vocabulis uti malui inter Phyfiophilos ufitatis; quam, longas con¬ 
dendo paraphrafes, aut faftidium creare rerum peritis , aut minus 
verfatos tenebris involvere. Vale ! 
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necessaria praefatio. 
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Waarheid Bejiverende 

E E S E R 
NOODIG BERICHT. 

'r^nusquatn, Leftor curiofel obfèmtiónes Tibi 
X meas recenfere inftituam; id equidem hiima- 
n i (Time Te rogatum velim, ne vitio mihi vertas, 
quod toto hocce in Opere propriis duntaxat meis 
Experimentis, ceu inconcuflb fundamento, nitar; 
atque ex his conclufiones certas, firma theoremata, 
& ordine digefias Clajes deducam. Quoufque 
enim nec Natura ipfa quidquam exhibet, hifce 
quod thefibus adverfatur; neque & alii experimen¬ 
ta contrariantia noftris opponere norunt; fatis fu- 
perque profe6i:o de eorum, quae tradimus, verita¬ 
te fecuris efle licet; modo haud extra limites di¬ 
ctorum obfervatorum evagemur ; neque eadem 
ultra , quam par eft , extendentes aliis nondum 
compertis adplicemus, Alioqui etenim , cum in- 
exhdufta prorfus fit Natura , veritas quam facilli¬ 
me haud parvo exponitur diferimini; noflraque 
ipforum culpa contingit, ut, quae per ipfam re¬ 
rum indolem lefe luculente manifeftant, obfcura 
nóbi's,' imo impenetrabilia evadant. Ejufmodi fa- 
ne errorem commiflurus eflet, qui, dum innurhe- 
ra reeenfuit ailimantii, quae feorfim fingula vel 
mares vel foemellas efle no vi flet, inde colligeret, 
utrumque fexum uno 8c eodem in animali nun¬ 
quam reperiri. Id , quod interim in Limacibus 
clare patet, qui, utriusque fexus participes , & 
impraegnando & concipiendo apti funt; ea tamen 
ratione, ut folus quidam utrique negotio non fuf- 
ficiat, fed mutua binorum requiratur opera: prout 
ante annos haud paucos multis coram demonftra- 
vi. Qimm igitur, omnia noflra Experimenta ha- 
élenus inter fe confpirent; eft fanè, (nifi in ipfa 
rerum natura quidquam detexerimus, quod nofi 
trae feriem doftrinae perturbet) cur tanto minus 
aeftimemus aliorum objeCtiones, qui talia nun¬ 
quam obfervarunt, neque forte capiundis ejufmo¬ 
di Experimentis pares funt. (^od fi tamen con¬ 
tingat, ut pofthaec nonnulla animadvertam , quae 
vel addenda funt, vel ftatos limites excedunt, vel 

hifce noftris Obfervationibus repugnant; ea e- 
quidem, ut ut vel penitus fyftema noftrum ever¬ 
tant, modo illuftrandae infer viant veritati, candide 
me indicaturum promitto; rogans praeterea hunc in 
finem, ut, quicunque raecum feduli Veritatis In¬ 
dagatores in hac fbla gloriari geftiunt, fuis me ad¬ 
miniculis atque favore dignentur. 

Porro cum celebriores Veterum Authorum du¬ 
plicem nobis propofuerint mutationis Infedtorum 
modum, priorem Nympham, alterum vero Chry- 

Jalhdem adpellatum ; Nymphamque dixerint talem 
Vermiculi mutationem, quae propriam inde emer- 
furi Animalculi formam continet ; Chryjallidem 
contra illam Vermiculi aut Erucae mutationem, 
quae nullam penitus futuri Animalculi partem ex 
hibet: eft tamen, cur moneamus Uedorem cu¬ 

rio. 

E er nsoy, ‘ naukeurige Leefer , om n>dn cnfe onrler-^ 
vindingen te fpreeken, fullen voortgaan ; fho 

verfoeken wy beleefdelijk , dat ons niet qualijk mag 
afgenoomen. “werden, indienwe over al in \t volgen¬ 
de werk, op onfe eygene ervarentheeden, als op een 
onwrikhadre gr'ont ^ fullen fieunen ; ende daar feeke- 
re befuyten, vajle ftellingen ende geregelde Orderen, 
uyt maakén. fVant foo lang wy niet tegens deefe 
ftellingen firijdende in de natuur ondervinden; nogte 
dat ons van andere, door tegenftrijdige bevindingen, iet 
tegens defelve kan aangeweefen werden; foo fijn wy 
genoegfaamvande waarheid der dingen ^ die wy vo.or- 
ft ellen ^ verfeekert: behoudens dat we buyten de genoem¬ 
de ondervindingen niet en treedon; nogte defelve te ver 
rekkende, tot andere ,die wy nogniet ondervonden heb¬ 
ben^ toe én paften-. Want anders ,, daar de natuur 
geheel onuytputtelfk is, geraakt de waarheid 'ligfe^ 
lijk in groot gevaar; ende wy felven fijn oorfaak, 
dat de faaken, dewelke klaar in den aard der dingen 
vertoont werden, voor ons duyfter , jaa onoplojfe- 
fjk worden. Diergelijk een mijjlag fou ymant be¬ 
gaan , dewelke ,, uyt een optelling van een oneyndig 
^getal dieren, die hy of mannelijk ofte vrouwelijk te 
fijn bevond, befluyten fou ; daar nimmer mannelijke 
ende vrouwelijke kunne , in een dier te faamen, ge¬ 
vonden foude werden. En egter blijkt dit in de 
Slakken, dewelke, tweederhande natuur en deelagtig 
fijnde, te gelijk bequaam om te teelen, ende te ont- 
fangen (dan niet in haar eygen felven) bevonden 
werden: gelijk wy dat al over veele jaaren aan ver-* 
fcheide getoont hebben. Naademaal dan alle onfe 
ondervindingen tot nog toe overeenkomen ; foo is V, 
kunnen wy, in den aard der faaken felfs, niet vin¬ 
den, dat ons in onfe Orderen van fiellen tegens is: 
datwe veel minder van andere, die fulx niet en heb¬ 
ben ondervonden , nogte mogelfk daar toe bequaam 
fijn, eenige tegenfpreekinge daar in fouden kunnen 
goetvinden. Beloovende nogtans, dat foo wy naa- 
derhand, yet by, buyten, ofte ook tegens onfe aan¬ 
merkingen, fullen ondervinden , ddlwe het felve,^ 
hoe weVt ook was tot omverwerpinge onfer fiellingen, 
foo het maar tót een roem van de waarheid mogte 
firekken , openhartig fullen meede deelen : verfoe- 
kende ook hier toe de hulp ende gunfi van andere, de 
welke iverig om de waarheid naa te fpeuren, daar 
in neffens ons, haar eenigen roem fiellen. 

Eerders naademaal wy tweederhande foortén van 
veranderingen hy de vermaarde ende oude Schrijvers 
voor ge fielt vinden. Waar van fy de eerfte Nym¬ 
pha, ende de tweede Chryfalis ofte AmdWz genoemt 
hebben. Sijnde naa haar oerdeel de Nympha foo- 
danig een verandering van een Wurm , dewelke 
draagt de eyge gedaante van het toekoomende ge¬ 
dierte: ende de Chryfalis daar en teegen een wr* 
andering van em Wurm ofte Rups, die gans geen 

K dee- 



riofum, binas hafce mutationum fpecies a nobis 
minime admiflum iri ; fiquidem in Chryfaiiide 
aeque ac in Nympha partes fingulas futuri Ani 
malculi clare 8c dillindfe internofcere, aliisque etiam 
ad oculum deraonflrare pollim. Qtiod vero in 
Chryfaiiide partes non adeo nudae ilico adpareant 
extus adfpicienti, quam quidem in Nympha ; & 
quod praeterea ChryfalUs quandoque aurei fit co¬ 
loris, in Nympha haftenus nunquam a me obfervati; 
id fime tanti non efi; momenti, ut aliter ideo fen- 
tiendum efle credam. 

Quodli Leótori heic in limine minus innotefcat, 
qnidnam proprie per Nympham aut Chryfallidem 
intelledlum velim; infipiciat faltem figuras Operi 
noftro infertas , fub numero V Tabulae XVI 
Nympham Formicae , & fub eodem numero V 
Tabulae XXXIII Chryfallide'm Papilionis noólur- 
ni, delineatas reperturus. Eundem vero ordi¬ 
nem, clarioris dodtrinae gratia, in Tabui. I, XII 
Sc XXXVIII, fequimur; ubi alias adhuc Nym¬ 
pharum exhibemus fpecies, Ilio tempore delcri- 
bendas , & in univerlali noftra mutationum 
comparatione, operi huic fubjungenda , videndas. 
Valei 

'deelen van. het toekomende Dhrken en vertoont. Soa 
is V egter ; dat de weet-gierige Leefer [al gelieven 
te weeten. naademaal voy fo in de Nympha als in 
de Chrylalis ,' dewelke heyde onder de naam van 
een Popken , Paapken , Draakxken , ofte Idonne' 
ken, in onfe taaie bekent fijn j alle de deelen van 
het toekomende dierken klaar ende onderfcheidentUjk 
kunnen bekennen., ende het ook aan andere vertQo~ 
nsn: datwe tuffen deefe twee foorten van verande¬ 
ringen gantfeh geen onderfcheit fullen maaken : en 
dat niet tegenftaande de heden in een Chryfalis, ds 
felve uyterlijk aanfiiende , wat duyfierder te onder¬ 
kennen Jijn^ als in een Nympha; ende dat daar be- 
neevens de Chrylalis ook fomtijts goutverwlg is, V 
geen wy in een Nympha tot nog toe niet gemerkt 
hebben. 

Dan , foo de Leefer hier in het begin niet en kon 
begrijpen, wat wy eygentlijk door een Popken ofte 
Gulde^popken verflaan; foo fal hy gelieven onfe af¬ 
beeldingen in te fien, anoaar wy aan het getal van 
V in de XVI ’Pafel, een Popken van een Mier-,en¬ 
de hy het felfde getal van V in de XXXIII Lafel, 
een Galde-Popken van een Nagt- Capelleken of üyl- 
ken afbeelden. IVelke order om klaarder te weefen^ 
wy meede onderhouden in de I, XII en de XXXVIII 
Tafelen ^daarwe nog andere foorten van Popkens^de 
welke wy op fijn tijd befchrijven fullen, voorfiellen : 
ende die in onfe algemeene vergelijking der verande¬ 
ringen agter ons werk gedrukt ^ g^fitn kunnen wer¬ 
den. 

Vaar wel. 
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Allocutio ad Harveum t tcIw. 

pios & honos Angke y quo , judice Phoebo 5 
Nil quicquam eximius terra Britanna tulit; 

Anis delicium noflrae, quo fofpite quondam 
Sidera tangebat vertice celia fuo; 

Deiine jam gemitus, tua jam fufpiria ceiïênt, 
Quod multa abftulerit ter fcelerata manus, 

Queis miranda tibi levium fpedlacula rerum 
Scripta, atque in varios corpora veria modos: 

Queis tibi Nympharum Sc fulvae Chry/allidos ortus 
Depidli, & Gryllus papilioque fuit : 

Ecce alium, data damna tibi qui farciet olim, 
Inventisque addet non tibi vifa tuis. 

Non hunc parva latet magni Formica laboris, 
Anguilo quamvis tramite carpat iter. 

Hic quis amor, quis Hymen illis, quaeque ofcula novit, 
Qua foveant natos fedulitate fuos: 

Non fugit hunc mifera & male nata Diaria quamvis 
Vix detur medium vivere polTe diem; 

Quae poflquam teneris volitavit in aere pennis, 
Saevis praeda avibus, pifcibus efca cadit.' 

Nec Scarabaeus aquaep Itxi pervolat ille paludem, 
Seu celer, ad fundum , mox rediturus, abit; 

Sed bulla, mirum vifu! rediturus inani, 
Quam villofa intus caudula clufa tegit. 

Nec tu, dire Culexmediis feu degis in undis, 
Aëra feu pinna liberiore petis. 

Novit Apum lexus, ortus, connubia, novit 
Quam telam in cera fedula fingat Apis. 

Et negat ulla novas Infelia alTumere formas, 
At vermi inclufas delituiife docet. 

Quam ftupui, quando narrantis ab ore pependi, 
Cum mihi monfiraret plurima quam fiupui! 

Gaude, Vegta, tuis illum quod vexeris undis, 
Et quod capta tuo flumine praeda fuit. 

Non Aldrovandos jam clara Bononia jadet. 
Nec mihi Moufetos Anglus ad aftra ferat: 

Gefneros etiam fileat Germania tellus, 
Nefcio quid majus Terra Batava dabit. 

Cecini amico amicus 

MATTHAEUS SLADUS M. D. 
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Ad LeBorem. 

Videris ut, LeBor, librum & perlegeris, ingens 

Quem Swammerdamml cura labor que dedit; 

Quo tibi natura InfeBi morèsque patefcunt, 

U72ica cui nomen donat habere dies. 

Negligere illius curam fuge. Nofcere at ipfum 

Te cupe, qua?nque fugax ipfe brevisque fies. . 

AI SIadus M. D. 
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Recenjio Infeliortm^ quae ad 
Ordinem mutationum , cui N Y M- 
PHAE-VERMICULO nomen ejl, re¬ 
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pojitum. 220-226 
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pertinentibus. 229-233 
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cant, 236,237 
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exclufus, quonam utatur alimento. 237- 

-240 
IV. Qiiamdiu Ephemeri Vermiculus alatur; qua¬ 

re EJca vocetur; ^ quam vivax fit. 240-242 
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^ indolis ejus differentiam defcribit. 242-245 
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245-256 
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fit volatiirwn: tum quid ipfi officiat, ad 
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transmutetur. 257-265 
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leret. ^ 265-267 
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fer ibuntur. 267-270 

TERTIUS ORDO 
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membris accretionum. 271-274 
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quaedam, uti Bombyces, fila ducunt. 296- 
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Rariffima Hiftoria SCARABAEI NASL 
CORNIS, iconibus accuratijjimis illu- 

Jtrata, 300" 347 
Introdudtio, 300-301' 
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de eorum Generatione, Ovis, Vermibus, A- 
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34S”3<^2- 
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ANIMAL in ANIMALI,live PAPILIO 
ERUCAM reconditus: quod ter¬ 

tium eJi Exemplum peculiare, & Au- 
Barium cjuafi ad Ordinis Tertii mo¬ 
dum fecundum<2;/603- Ó16 

aUARTUS ORDO 
Naturalium Mutationum j five lentarum ifï 

membris accretionum.- 617-637 

Exemplum Jingulare Qiiarti Ordinis mu¬ 
tationum in MUSCA: cujus met amor 
phojln, Jive accretionem in primam ar 
tuum &c. formam, NYMPHAM VER¬ 
MIFORMEM adpella. 637-648 

Hiftoriaf ingularis MUSCAE TABANI, 
five potius ASILI, diBsae. 649,650 
I. Vermis, e quo Mufca Afilus procréfdt, tam 

naturali, quam intercedente microfcopio audta 
magnitudine depidti, externa figura. Tum 

quomodo Pedes ejus mirabili fane ratione in Ore 
collocati fint^ quo pailo is per Caudam fuani 
refpiret. 651-657 

II. De adionibus hujus Vermis ■: de loco, qué 
naturaliter invenitur: de Pabulo ejus, mo¬ 
do, quo ad Anatomen eJl interficiendus. 657 — 

-»660 
ill. Anatome Vermis; Dentes; Ventriculus; In¬ 

tejlina; Vafa Salivalia; Fiftulae Pulmonales; 
Pingue; Cor; Cerebrum, (f Mufculi. 660- 

•^667 
IV. Qudm mirabili modo Vermis ife in NymphaM 

fucerefcat; £ƒ quaenam dentur in Verme par¬ 
tes , cum fua cute eji fpoliaPus : hae auteiri 
partes dein in Nympha clare ojlenduntur. 668 - 

-672 
'V. Nymphae Anatome^ Pingue; FtJluM Pul¬ 

monales ; Ventriculus S? Intejiina; tum de 
mirandis mutationibus, quae in Ovario, Mu- 
fculis, Medulla Spinali , ip aliis interaneis 
fenfim fuccrefeentibus, ^ in confpeStum ve¬ 
nientibus, animadvertuntur. 672-681 

VI, De modo vero, quo Nympha ex cute fua ex¬ 
tima & interiore tunica j^rorumpit; ut Animal- 
culum, intercedente quaji fpedabiU refurredio- 
ne , Mufeae deinceps formam prae fe ferat. 
Tum de Fijiulis Pulmonalibus £ƒ Intejlinis, 
quorum Tunicae abjiradae in exuviis rsUnquun- 
tur. 681-68 6 

VlL De Mufca Aftlo, ejufque externis ^ in¬ 
ternis , tam MaJ'culims quam Foemininis, par¬ 
tibus fpeeialijjime agit. 687-694 

AUCTORIS Epifiola ad llluftrijfmum 
Virum D. THEVENOT de natura & 
Anatome Vermiculi, in Cafeo putrê- 
/cente nafcentis , Jive ACARIj Mu^ 
JcarumqUe indeprocrejeentium. 695'- 

* 7 22 
Partes Acari externae. 696 
Indoles Acari. 698 
Anatome Sf deferiptio partium mternafum. 700 
Quomodo Acari in Cajeum deveniant, atque pu¬ 

tredinem in eo producant, nequaquam ex pu¬ 
tredine najcentes: accedunt alia infuper objer- 
vata rariora. 707 

Modus, qiLO Acari in Nymphas mutantur. 714 
Nympha Acari fuis ex pelliculis pro¬ 

rumpit, Mufeaeque habitum induik 716 
De partibus Genitalibus Maris Sf Foemellae: tuM 

quonam modo coitus exercetur. 718 

Hïfterïa VERMICULORUM , qui in 
tuberculis foliorum SALICIS refe¬ 
riuntur. 7-23 
Quomodo Animalcuhnm horum Ovula intra Sa¬ 

licis folia perveniant. 733 
De quibusdam aliis Animalculis, intra Salicum 

tubercula repertis: tum qui illuc deveniant. 

74v> 

TDeferiptio peculiaris nonnullorum IN¬ 
SECTORUM , quae', inter primam 
(0 fecundam foliorum SALICIS tuni- 

E 2 cam 
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€am degentia, in SCARABAEOS 
tantur. 745 

2)^ quibusdam VERABCULIS, hitra te¬ 
nella ac recens progerminantia SALI¬ 
CIS folia reperiundis, in MUSCAS 
fuccrefcentibus, 748 

^e nonnullis VERMICULIS, qui, tn 
fummitatibus SALICUM, Tuberculis 
Rojae fimilibus inclujl, multifque etiam 
in Salicibus humilibus TDunorum repe- 
riuntur. 749 

VERMIBUS Apodibiis, qui in NUCE 
AVELLANA reperiuntur. 752 

2)^ VERMIBUS, qui inter duas tunicas 
foliorum ALNI reperiuntur , Obfer- 

vationes variae. 7) 3 - 7 5“ 7 
Xdontinuatio InJeBorumquae in Fructi¬ 

bus , Tuberculis, ^ Foliis reperiun 

tur. 7^7-788 
Obfervatio circa Carduum vulgarem in campis 

Hollandiae crefcentem. 758 
De Vermiculis intra Tubercula Urticae urentis 

reperiundis. 758 
De Vermiculis, qui in nonnullis Quercuum ex- 

crefcentiis lanuginojis deprehenduntur. 760 
De Animalculis, quae in foliorum Quercino¬ 

rum tuberculis tam artificiofe Sf mirabiliter 
conclufa reperiuntur; ut, quaecunque habtenus 
funt didta, huic Obfervationi cedant. 762 

De quibusdam Vermiculis, quae intra Spongiolam 
Rofae SylveRris, live Cynosbati excre- 
fcentiam enutriuntur. 769 

Accurata Obfervatio Anno 16^4-. Julii decimo cir¬ 
ca Populum nigram injiituta. 770 

De Apode Vermiculo/o/fomm Brafficae, qui 
ad Ordinem Quartum naturalium mutationum 
pertinet. 776 

De Vermibus TINEIS didtis. 779 
De nonnullis Vermiculis, qui Jimili modo, ac 

Tineae, fuis in domunculis vidtitant, Tyri, 
Mali, Pruni, & Ceraji folia confumentes. 

783 
De nonnullis Vermiculis, quorum Ovula in fac- 

ciiluni illum, quo Mofclius ad nos transfertur^ 
collocata erant. 785 

De Vermiculis nonnullis Tubulos habitantibus. 

787 
TraBatus fngularis de RANA ^ hujus 

GYRINO, exhibens ejus hiftoriam ^ 
comparationem ad InfeBa. 
Comparatio mutationis ^ tranfcretionis membro¬ 

rum,[quae fit in Gyrinis Ranarum,ram illa, 
quae obfervatur in Nymphis InfeStonmii 739 

HOMINIS ipjius cum InfeBis & Rana, 
comparatio. 792 

TraBatus\peciiliaris de Ranarum genera¬ 
tione. 79^ 

TOe modo, quo Ranunculi in Ranarum 0- 
vis accrefcunt & excluduntur. 811 

T)e Sanguinis circuitu in Rana adulta. 
830 

Experimenta circa particularem Mujcu- 
lorum in Rana motum > quae in genere 
ad omnes Mu/culorum in Hominibus at¬ 
que Brutis motus adplicantur. 837 

Comparatio mutationum CARYOPHYL- 
.LI HORTENSIS /Vr, quae circa 
Nymphas InfeBorum obfervantur. 8di 

Epilogus ad LeBorem. 864 
Comparatio vel Analogia univerfalis Mu¬ 

tationum , fve Accretionum, quoadpar¬ 
tes ^ membra, tam in Ovis, Vermibus, 
Nymphis, fve InfeBis, inter fe mu¬ 
tuo , quam cum illis, quae in uno ex A- 
nimantibus fanguineis , ^ Vegetanti¬ 
bus obtinent, Jpeciatim exhibita. 874 

MANTISSA. 
Anatome SEPIAE MARIS: ad virum 

ExcellentiJfmumD.PK.KEDl. %y6- 
-902 

TraBatus de VHTSNLO. 
Differt at io Epiflolaris de FILICE MA¬ 

RE Dodonaei. cjq6 
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HOOFTSTUKKËN, 
En der byzondere Verhandelingen van ’t geheele Werk. 

HOOFTSTUK I. 
Behelfl: de redenen van dit Werk, als ook de 

Afdeelingen. Pag. 1-5 

Verhandeling van de WYNGAERT- 
SLAK, door keiirlyke Afbeeldingen 
opgeheldert. 

HOOFTSTUK 11. 
Bevat den eenigen grontveft van alle de ver¬ 

anderingen der bekende Bloedelooze Dier- 
kens, welken een Popken te zyn, aangewee- 
zen wort; als ook de manier, op welke de 
Wurmen en Rupzen daar in veranderen. 

5-21 

HOOFTSTUK III. 
Inhoudende hoe de waare grond der natuur- 

iyke Veranderingen, of de kennifle van het 
Popken is verdonkert geworden: met de ver- 
klaaring en herilelling van dezelve. 21-37 

HOOFTSTUK IV. 
Belluit in zig VIER ORDERS van Natuudy- 

ke veranderingen, waar onder meelt alle 
foorten van Bloedelooze Dierkens, die maar 
eenen grontvelt van wifleling hebben, ge- 
bragt werden. 37- 

EERSTE ORDER. 
Van de Natuurlyke veranderingen, ofte lang- 

zaame aangroejingenin ledemaaten. 39-44 

Optelling van de Dierkens, welke onder 
de ee^e Order der natuurlyke veran¬ 
deringen , DIER-POPKE genoemtj 
behooren. 4-4---Ö3 

Voorbeek van de EerfteOrder der natuur¬ 
lyke veranderingen in een LUIS: met 
een berigt, rakende de drie volgende 
Ordens behooren. 63 -66 
Brief aan den Doorlugtigen HEER 

THEVENOT, van de Ontleding 
des MENSCHE-LUIS. 67- 8 ï 

DeJJelfs Uitwendige Leden ontleedt. 68, 69 
Inwendige Leden 69-85 

Bejluit aan den Heer THEVENOT. 85 

Verklaaring van de Eerfle Order der ver¬ 
anderingen , door middel van Afbeel¬ 
dingen : waar toe de LUIS ten voor¬ 
heek bygebragt worr. 8^ 86 

Van de GETAKTE WATERVLOOT. 
86-91 

'Particuliere Verhandeling van de SCOR- 
PIOENEN, die meede ond^r de Eer- 
jle Order behooren. 92-90 

Inleiding. 97>9S 

Hooftfl. I. Van den Hoorn en het weeke gedeelte des 
Slaks in het gemeen, en dan van de vier Hoorn- 
kens boven op het Hooft van de Oogen, die daar 
in te zien zyn; hoe zy gemaakt zyn en bewogen 
worden. 99-107 

II. Van de Lippen, Mond, Tanden, Tong, het 
Verhemelte, de Keel, en eénige Spieren. 108,109 

III. Van de Smaak en Reuk der Slakken, èn van 
eenige hunner manieren. 110,111 

IV. Van het maakfel en gebruik des Rands of Lip 
des Slaks, van zyne Jajfemhaling, Geluit, en 
meer ondervindingen: als ook van de Klier en, Vaa- 
ten, en wat de Voeten zyn. 111 -114 

V. Van devorderémanieren des Slaks, zyneJlerkte 
en leven. Hoe men hen moet dooden om beft te ont¬ 
leden: neffens andere waarnemingen, ook wat het 
fout doet omtrent hen. 114-117 

VI. Van de Inwendige Leden. En eerfi van het 
Hart, Oorken , Hol-ader, Slag-ader: als ook 
van het Bloed en defelfs geduurige beweging. Het 
onderfcheid tujfchen Slym en Bloed. De Hollig¬ 
heden van de Limbus, en eindelyk van het Kalk- 
beursken: inet een zeer raar Experiment omtrent 
de beweging der Mufculen. 117-12 3 

VII. Van de Lever, Gal, Maag, Darmen, het 
Speekzel of Quylvaten des Slaks. 123-125 

VIII. Van de Teeldeelen, de Roede, de Lyfmoeder, 
de Ballekens, de Eyerftok, en andere Vaat kens 
tot het Teelen dienjiig. 125-130 

IX. Van de wyze, op welke de Slakken met malkan¬ 
der en teelen. 130-133 

X. Van de Herjfenen en Senuwen: hoe zy ook haa- 
re Mifculen hebben, en voor en agt er waart s in 
het Lighaam bewogen werden: dat zeer wonder- 
lyk, en tot mg toe ongehoort is, if eenige Die¬ 
ren te gebeuren. 134-137 

XI. Van de Spieren des Lighaams, en tegelyk van 
het Hoornken, dat het Been der Slakken is: als 
ook hoe zeltzaain dat het Hoornke van binnen is 
gemaakt, en op wat wyze het aangroeit en ge- 
voet wert. Vorder hoe de Slak zig beweegt in 
het Ey. 137-147 

XII. Van de Kreeft- of Zee-Slak; en van de Vin¬ 
nen: als ook van de inwendige draejingen der 
Wervelhoorn; de Toethoorn; de Klipkous en de 
Pennehoorn: en nog van eenige andere Hoorn- 
kens. 
Kleene Wervel-Slak. 

Slak., wat plat. 
Een Slak. van een ovaale figuur. 

M 
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153 

154 

155 
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XIII. Van den Tuin-Slak y denHuis-Slak; deJVeg- 
of Velt-Slak. 156-104 
De TuiiiTSlak. 156 

Huis-Sak. 158 
Velt-of Weg-Slak. 162 

XIV. Van den gemeenen Water-Slak: ah ook van 
een ractre foort van Slakken, die zyns gelyk le¬ 
vendig voortbrengt: en dan van de platte Water- 
Slak, en van de Vegt-MoJJelen, enz. 164-169 
Van den gemeenen Waterflak, een raare 

Obfervade. 164-169 
Eenwonderbaarlyke leevehbaarende criftal- 

lyne Slak. 169-180 
Van de Hollandfche Aliekruik, zynde een 

foort van Zee-Slakken. 180-185 
ïQeene Water-SIak met een Wervelhoorn. 

185 
Een gemarmelde Navel-Slak. 185,186 

Platte Slak. 186-189 
kleen plat Sakje. 189 

Van de Moffelen in Holland, die men in de 
zoete Rivieren vint. 189-193 

Toegift, zynde de manier om op dePIoorn-' 
kens allerhande beelden en figuuren te fny- 
den. 193,194 

Brief aan den Heer THE VENOT, we¬ 
gens de Ontleding van den Kreeft- 
Slak, die inLangedock genaamt wert 
BERNARD L’HERMlTE. 194-208 

De Uiterlyke Leeden van den Kreeft-Slak. 
195-201' 

Inwendige 201-208 

TWEEDE ORDER. 
Van de natiuirlyke veranderingen, ofte lang- 

zaame aangroejingen in-de Leden. 
209-211 

Optelling van de Dierkens, welke onder 
de Tweede Order van de natiuirlyke 
veranderingen beJiooren, W O R M 
POPKE genoemt. 211-220 

Voorheek van de Tweede Order der na 
tuurlyke veranderingen, WORM-! 
POPKE van my genoemt, in een | 
PUISTEBYTER voorgeftelt. 220-226 ‘ 
Van de verjcbeide foortender Wurm-Popkens van 

de Puijiebyter. 226-228 

Van de VLIEGENDE WATER-SCOR- 
PIOENEN; ook tot de Tweede Or¬ 
der behoorende. 

Uitwendige Leeden^ 229-231 
Inwendige 231-233 

Natuurkundige Hiftorie van het een dag 
levende HAFT , of OEVER-AAS, 
uit des Auteurs Neerduitfch Traólaat, 
getituleert. Afbeelding van *s Men- 
fchen Leeven.tm. getrokken. 234-270 

HooftlLL Met Haft komt uit een Ey. 

REGIS f E R 

II. Ijit het Ky van het Haft komt een fesvoètig 
Wurmke, dat Oever aas genaamt wert. 236 

III. Wat de Haft-Wurniy of het Aas begint, 
uit zyn Ey gekropen zynde; en wat zyn voet- 
zelis. 237-240 

IV. Hoe lang de Haftwurm gevoet wert; om 
wat reden hy Aas genoemt wert; hoe Jierk Iry 
van Leeven is. 240-242 

V. De Uitwendige Leeden van het Aas werden 
befchreven: hun couleur of verw; als mede het 
onderfcheid van Aart en manieren. 242 -245 

VI. Ontleding van dejfelfs Inwendige Deelen. 
245-25Ó 

VII. Tekenen of het Aas haaji vliegen zal; en 
dan wat hetfchadelyk is; en tot wat Order der 
veranderingen het behoort. 256,257 

VIII. Hoe en op wat wonderbaarlyke wyze het 
Aas in Haft verandert. 257-265 

IX. Hoe lang het Haft leeft, en wat zyn dood 
verhaaft. 265-267 

X. Het Haft vliegt drie dagen, zomtyds ook nog 
op den vierden dag. Andere zoorten van Haft. 

267-270 

DERDE ORDER. 
Van de natuurlyke veranderingen, of langzaa- 

me aangroejingen inLedemaaten. 271-274 

Optelling van deDierkens, welke onder 
de Tierde Order beJiooren, POPKEN 
genoemt 274-2s6 

Voorbeeld \"an de derde Order der na- 
ruurlyke veranderingen op de Eerfte 
wyze in een.MIER, dien wy eenvou¬ 
dig POPKE noemen. 287-296 
Van zommige andere foor ten van Mieren, waar 

van eenige ah de Zy wormen f pinnen. 296— 
-299 

Zeer zeltzaame Hifforie van den NEUS- 
liOORNIGEN SCHALBYTER, 
door CLirieufe Afbeeldingen opgeliel- 
dert 3oo-*34-7 

Inleiding. 300,301 

Hooftfl. I. Van de plaats, alwaar de Scalbyters 
zig onthouden. HaarTeelen; Eyeren; Wurm- 
kens; Voedzel; en hoe lang zy gevoed werden. 
En verfcheide andere raare ingevoegde Hifio- 
fien. 302-306 

II. De Naam van de Wurm daar de Neushoorni- 
ge uit groeit. Zyn uiterlyke Deelen. Zyn ma¬ 
nieren en beweging. Hy bemmt de warmte. 
Hy vervelt. En andere ingemengde Hiftorien 
ter opheldering. 307-310 

III. De Ontleding van den Houtwurm. Hoe hy 
gedood werd. Zyn Bloed, Hart, Vet, Long- 
pypen. Keel, Maag, Rugge-merg, weer om¬ 
lopende Seniiw. Wat gebruik de Houtwurm 
om te eeten heeft. Hoe men hem kan balfemen: 
met veele raare obfervatien. 310-318 

IV. De manier op welke de Wurm komt te ver^ 
anderen. Hoe zyn uiterlyke Leden vergroejen^ 
en hoe hy df gedaante van een Popke zeer won¬ 

der- 



derbmflyk aaiineeml. ISleff-ens . dm hoe de 
Lucht-openingen aldaar terplaajl ^werden, 7net 
veeie ongemeene Ohjervatien. 318-327 

V* Hoe het Popke met ovèrtollige mgtigheid is 
opgezwollen, die uitdampen. De Ontleding, 
en hoe hy veritelt tot een Schalbyter. Met nog 
eenige ontdekkingen in de Natuur. 328-333 

VL Het onderfcheid van het Mamiekèh en 
ken, na het Popke daar in vervelt is t de A- 
defn-openingën; dé Oogefi; de PlerJJenen; de 
Gezigt-Zenuwen ; de Long-pypen en Lucht¬ 
blaasjes; het Hart; de Teeldeelen, ze in het 
Manneken als in het Wyfken; met een zedelyk 
bejluit. 333-347 

Particnliere Verliandeliflg van de MUG- 
GE,die meede onder atDerde Order 

der natiiurlyke veranderingen , op de 
Eerfte wyze onder het Tojyke behoort. 

348--3d2 
yerhandeling van de BYEN, of naaü- 

keurige befchryving van den Oor- 
fprong, Vooitteelingj Geflagte, Huis 
houding. Werken, en nuttigheid der 
zelven. 3^7-550 
Afbeelding van de Snuit ^ In eenWefy^ van on-^ 

deren. 452 
Eerfie Ohfervatïe in de FrouVSelyke ByOé 477 
Tweede en Derde. 47 g 
Vierde. 479 
Vyfde. 482 
Toegift van byzondeee Ohfervatien, tot de Hi- 

Jtorie der Byen behooreiide. 539-550 

Optelling van de Dierkens, die op de 
tweede wyze, onder de TOerde Order 

der natiiurlyke veranderingen, GüL- 
DE POPKE genoemt, behooren. 

Het Voorbeeld van de ^erde Order op | 
de tweede wyze, in een NAGT- 
KAPELLEKE, waar van het Man¬ 
neke gevleugelt isjcn de verandering 
hier van Gulde Pop noeme. 

Ontleding van de gemeene en gekou- 
leurde DAG-KAPEL. J71-602 
Hooftfl:. ï. Befchryving der uitwendige Deelen 

van de Rups: als ook zyne Ontleding, Bloed^ 
Spieren^ Niergewyze Deelkens, Maag, Keel, 
blinde Darmen , Spinbeursken, het Vet, de 
Long-pypen, het Hart, de Herfjenen en Ze¬ 
nuwen. 572-578 

II, De manier, op welke de Rups in een Gulde 
Pop verandert, en wat die is: neffens eenige 
Ontleedingen 'en andere raare Ohfervatien, om¬ 
trent de Gulde Pop en Kapel. 578-595 
Ontleding van een Gulde Pop , die 2. een 

die 6. of 8., een die 12,, en een die 17. 
dagen vervelt is geweeft, 584-585 

De manier, op welke het Gulde Popke de 
gedaante van Kapel aanneemt. 588 

BL Bfgrypende de inwendige Leeden van het Man- j 

Kapellem 
595-602 

Het EENE DIER IN HET ANDERE, 
of de KAPEL verborgen in de RUPS, 
dat het derde Particuliere voorbeeld is, 
en een Toegift, onder deeze 
Order op de tWéedè wyze. 603-616 

VIERDE ORDER 
Der natiiurlyke Veranderingen, of laiigzaame 

Aangroejingen. 617-637 

Particulier A^oorbeeid van de Vierde Or- 
der der veranderingen in een VLIEG i 
waar van ik de vervorming of aan- 
groejing in de eerfie gehalte der Le- 
demaaten WURMS WYZE POP noe¬ 
me. 637-Ö4.8 

Sonderlinge Hiftorie van de A7LIEG TA¬ 
BANUS, of beter ASYLUS genoemit. 

649, 6‘yÖ 
Hooftfl^ L De Üiterlyke Figuur van de ÈZirm, 

waar uit de Vlieg AJilus vergroeit, zoo levens 
grootte als door een vergrootglas getekent i nef¬ 
fens ook hoe zyne Voeten zeer wonderlyk in den 
mond geplaafi zyn, èn hoe hy door zyn Staart 
zyn aajjem trekt. 651-657 

II. Van de manieren dezes Wurmsi de plaats al¬ 
waar men hem vindt. Wat zyn Voet zei is; 
en hoe men die moet dooden om te Ontleden. 

657-660 
III. Ontleeding van den Wurm; zyn Tanden, 

Maag, Darmen, Kwylvaten, Long-pypen, 
Vet, Hart, Herjjenen en Spieren. 660-667 

IV. Hoe Wonderbaarlyk decze Wurm in een Pop 
vergroeit; wat deelen in den Wurm zyn, als hy 
bulten zyn-vel is afgezondert geworden. Deeze 
deelen werden klaar in de Pop getoont. 668-672 

V. De Ontleding van het Popke; zyn Vet, Long- 
pypen, Maag en Darmen; voorts van dewon- 
derbaarlyke Vei'anderingen, die in de Eyerfiok, 
de Spieren, de Ruggraat, en andere ingewan¬ 
den te zien zyn, die allengs aangroejen.óy 2-6% i 

VI. ' Van de eygentlyke manier, op welke het Pop¬ 
ke uit zyne uitwendige huit en inwendige vlies 
breekt, waar door hetDierke zig, als door eene 
zigtbaare opjtanding, in de gedaante van een 
Vlieg vertoont. Vorder van de Long-pypen, en 
Darmen, die het afjiroopt, en in zyn Huit 
en Vlies laat leggen. 681-686 

VII. Van de Koevlieg, en zyn uit- en inwendige 
Leeden, zoo in het Manneken als Wyfken, 
zeer byzonderlyk. 687-694- 

Des AUTEURS Brief aan den Ed.Heer 
THEVENOT over de Natuur en Ont¬ 
leeding van de WBrm in de Kaas, of 
de MYT, en A^jiegen hier uit groe¬ 
iende. 
De uitwendige Leden van de Kaas-Wurm. 696 
Dejfelf aart. 69 g 
Ontleding en befchryving der innerlyke deelen. 700 

M 2 ' Hoe 

DER HOOFTSTUKKEN. 

nek'en en het Wyfken der befchreevè 



ALGEMEEN REGISTER der H O O F T S T UK K E N. 

Hoe de Wurmen in de Kaas komen, en aldaar de 
verrotting zelfs veroorzaken, zonder dat zy 
hier uit zouden groejen, met andere raare OK 
fervat ten. 707 

De wyze, op ‘welke de Kaas-Wurmên in Poppen 
veranderen. 714 

Hoe de Pop uit zyne Vliezen hreekt ^ en de gedaan^ 
te van een Vlieg aanneemt. 716 

Van de Teeldeelen in het Manneken en Wyfken, 
en hoe zy teelen. 718 

Befchry ving van de WURMKENS, die 
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740 
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renofTefle-bloemen, met de Popkens 
der infeden. 861 
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Illuftrium 8c Dodoram Virorum, qui fuis Infcriptio. 
nibus Editionem hujus Operis promoverunt. 

Ordine Alphab. 

Praepojitiis ^ ajlerifciis fignim ejl majoris Chartae. 

N A A M E N 
der Aanzienelyke en Geleerde Heeren, die door hunne Infchry- 

vingen de Uitgaave van dit Werk hebben bevordert. 
volgens het A. B. C. 

Alwaar een ^ Jierretie voorjiaat beduidt groot Papier. 

A. 

B. S. Albinus, Prof. Med. 8c Anat. 
C. B. Albinus, Prof. Med. 8c Anac. te 
Utrecht. 

Fiidericus Bernardus Albinus, Med. & Philof. 
Cand. 

Jacob Alewyn Ghyzen. 
Iperus Ameland. 
Roelof Arentze, Chirurgyn. 
Robyn Arjens. 
Mr. Adriaan van Aflendelft, Schepen der Stad 

Leiden. 

B. 

R. Backer, J. U. D. Old-Secretaris van Bara- 
deel. 

Leendert Backer. 
Jacobus de Badt, Bedienaar des G. Woorts, 

te Ritthem, in Zeeland. 
Mr. Marinus de Badt. 
* Michiel Baelde, Junior. 
Nicolaas Barfingerhorn, Med. Stud. 
Joh. Bartfch. 
* Joh. Bapt. Bafland, Regii Ducis Lotharin- 

giae Archiater. 
* Philippus de Baudoux, Med. Do6l. 
Joannes van Beeckhove de Wind, Med. Do- 

ftor. 
* Joh. Beever. 
V. J. D. Beman. 
* ï. - dito. 
Jo. Sam. de Berger, Conf, Caefar. 8c M.Bri- 

tan. Regis Archiater. 
Johannes van denBer^h, Med. Stud. 
Mr. Paulus van Befeler. 
Criftoffel Beudeker. 
* Bibliotheca Auguftiff. Regis Daniae 8c Nor- 

vegiae. 
* Bibliotheca Univerfitatis Hafnienüs. 
Hendr. van Blokland. 

Mr. Adriaan Bogaart vanBelois,Penningmce- 
iler van Delfland. 

Jan van den Bogaard, Ifaaczoon. 
Gov. du Bois, M. D. Hujufque & Philolb- 

phiae ProlelTor. 
Adriaan Bommeler. 
* Chriltiaan van Boneval. 
* Adrianus Bonte. 
* Pieter van den Bofch. 
* Jo. Bofwell. M. D. 
Joh. van Braam. 
Mr. Corn- Piet. van Brakel, Gecommitteer¬ 

de Raad wegens Haarlem. 
Koenraad Bremer, Predicanr. 
II f. Joh. Broedelec. 
^ II. — dito. 
Gerred de Broen. 
Simon de Buiflbn, M. D. 
Otto Buck, Muntmeelier van Holland. 
Andries Bunel. 
Joannes Burmannus, Med.Doftor 8c ProfelTor 

Botanices. 

C. 

* Nicolaas Calkoen, de Jonge. 
* Pieter Cente. 

Job Siev/ertz. Centen. 
* Mr. Arnout van Citters. 
Pieter Claudore. 
George Clifford. 
Guilielmus Cockbourn, M. D. 8cc. 
* Secretaris Coflbn. 
Govert van Coeten. 
* Dn. Chriftianus Comes de Rantzau, Equ. 

Ord. Eleph. Prorex Norvegiae, 8{c. 
Georgius Johannes, Conlbancinopolicaniis. 
Hendr. Convent'. 
Huybert Coiterus. 
Joannes van Coxie, Med. Dodlor. 
* Gillis Coymans. 
Gavinus Crookhands. 
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Dirk Daam, Med. Do6l._ 
Mattheus van Dam , Bedienaar des Godlyken 

Woords, te VlilTingen. 
Johannes Determeyer, Predicant. 
Mr. Anthony Fieter van Dishoek van Outhny- 

fen, &c. Sec. 
B. Dobbelaar, Med. Do£l. 
Jakobus Doedens. 

Mr. Bakhafar Dol, van Ouryk, Schepen 
te Dordrecht. 

Jacobus Dominicus , Ter Goes. 
Francifcus Doude, V. D. M. 
Erafmus Dringenberg. 
Johan DrolL 
^ S, Dury, M. D. 

E. 

Wilhelmus van Eenhoorn, Predicant te Arn¬ 
hem. 

* Joan Friederich Ernfl. 
II. Pieter van der Eyk. 
II. Hendrik van Eyl. 

F. 

Jeremias Face. 
..... Fahrenheid. 
Joannes Fofs, ProfelTor. 
* Franc. Jofephus Fockii, M. D, 

G. 

Nicolaas Emanuel Gachet. 
Hermanus van Garel. 
* II. Diederich Garlich. 
Jacobus Geelkerke, Predicant te Haarlem. 
* Charles de Geer. 
Izaak van Geleyn, 
* Joan Chriftiaan Gcrning. 
Matthys van Goch, Med. Doft. 
* Anthony Goetval. 
* Joh. de Gorter, A. L. M. & Profeflbr Me¬ 

dicinae, te Harderwyk. 
^ Abraham Graafman, Janfz. 
Jo. Grammius, R« M. Dan. Bibliothecar. & 

Archirar. ac Gr. L. Prof. 
III. ’s Gravefande , Prof Philof 6c Math. 
* II.-idem. 

* Nicolaus Griis, Reg. Maj. Danise Confilia- 
rius Status, 6c Ablegatus Extraord. apud 
Celf 8c Praepot. Dom. Ord. Belgii Foeder. 

Anthoni Gril. 
Jacob Groen, Doftor Med. 
* Joh. Frid. Gronovius. M. D. 
Mr. Abraham Gronovius. 
Petrus Guiraud, M. S. 
.van Gyzen-, M. D. 

H. 

Dirk Haak. 
Reinier de Haan. 
JanHaeyert, Pharm. Stud. 
Albregt Idaller. 
Albertus Haring, Predicant te Arnll. 
Abraham van Hayen, Med. Doftor. 
[an de Heger. 
Laurentius Heilter, Profeflbr te Helmftad. 
* Mr. Johan Hendrik vanderHeim, Vroed- 

fchap te Schiedam. 
Gregorius Herklots. 
Petrus Herfleb, BilTchop van Chrifliania in 

Norwegen. 
Cornelis van Heuven. 
J. Gulielra. Heyman, M. D. 
Cafper Hendr. Heymenberg, V. D. M. 
Willem van Hiltrop. 
* H. van Hoekke. 
I. Joh. Hofhout. 
^ IIII. - idem. 
Fr. l’Honoré. 
* Jacobus van lioogflraten. 
Mr. Cond. van Hoorn, Burgermeeiler der 

Stad Vliflingen, 6cc. 6cc. 
Mr. N. van Hoorn, vanBurgt, &c. 
fafper Hoos. 
* Jan Ploppedeyn, Med. Doft. 
Joh. Huifinga, V. D. M. 
Jacob van der Huift. 
Alexander Hurtcr. 
Matthaeus Hufinga, Med. Doft. 
Mr. Jan Huydekoopervan Maaflfeveen, Heer 

van Nigtevegt. 

I. 
Jooft de Jonge. 
Jacobus IITendorp. 

K. 

Regnerus Kelderman. 
* CafJ). Leopold Kirkflagen, Sacr. Caefar. 

Regiaeque Catholicae Majeft. viduatae Me¬ 
dicus. 

Frangois de Koek. 
Ary de Koninch. 
Jakob Krighout, Predicant. 
Nicolaus Kunholdt, Sacr. Sanft. Theolog. 

Cand. 

L. 

^ Joannes Laan. 
Ifaac Lawfon. 
III. - - - - van Lee. 
Petrus van Leendt, Doftor Med. 
Theodorus Jacobus van Leenhof, Stads Do¬ 

ftor te Doesburg. 
Joh. Leopoldus de Lebzelftern. S, R. I. E- 

* ques. 
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ques, Sacr. Caefar. Regiaeque Catholicae 
Majeftatis Perfonae Medicus. . 

* Antonius Leprotd. 
Johann Nathanael Lieberkuhn. 
Wouter van Lis. 
* J. Lodberg. 
liarmen van Loghem. 
* Abraham van Loon, M. D. 
Adriaan Loosjes. 
Petrus Loquet. 
* Dn. Paulus de Lowenorn, Eqiies, R. Maj. 

Dan. Generalis Locum tenens, Confil. Int. 
&c. 
Samuel Luchtmans. 

Joh. Luzak. 
Hendrik Lynflager. 

M. 

Frac. Xaverius Mannagetta, M. D. 
Nicolaus Marcus. 
Roelof Marcus. 
Jacob Marifla!. 
Richardus Mead, M. D. 6cc, 
Lieve Menfchaart. 
* }acob van Merken. 
Johannis van der Merfch. 
* Johan Meflchaert. 
Jan ter Meulen. 
Pieter van der Meulen. 
* Herm. Meyer, Chirurgyn. 
* Johannes de Meyer, Praedicant tot Schoon- 

dyk. 
Sebaftiaan Middelbeek, 
* Pieter Mortier. 
Carolus Morton. 
A. van Monrik. 
II. Muhlius. 
Jan de Murik. 
Petrus van Mufchenbroek, M. D. & Profef- 

for. 
MuylTer. 
Joannes Mylefius, Licentiatus Juris, 
Willem Mylius, M. D. 

N. 

51. Jean Neaulme. 
* 32.- idem. 
Joh. Nettis. 
* Chriflian Nieuwgaard. 
’T Jerk Niewenhuis. 
Jacob. Nokken, Praxin Medicam Ultrajedli 

exercens..- 
Philip van der Nolk, 
Dr. Noortwyk. 
Mr. Gysbert op ten Noorth, St. Momboir des 

Furftendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen, 
Secretaris der Êtadt Arnhem. 

Mr. Philips Moilives van der Noot. 

O. 
Joannes Ooilerdyk Schacht, M, D. & Pro» 

felTor. 
VI. Joannes Ooiterwyk. 
* I. - idem. 
^ Jan Scipio Ormea, Heer van Zevenhoven, 

Raadsheer in den Ed. Hove van Utrecht. 
* Jan Arnold van Orfoy. 
Gysbertus Oftens, Predicant. 

P. 
Gillis en Pieter de Paaynaar, 
Adriaan Pelleryn Chrouet, M. D. 
Symon Pelletier. 

Andr. Perrot. 
Philip van der Poeft. 
* P. J. van Zanen Pollio, 
Mr. Jan Diderik-Porape, Heer van Meerder» 

voort, in den Oud Raad te Dordrecht. 
Abraham du Pon, Predik, te Vliffinge. 

Poulain. 
Jooft Prevoofl. 
Mr. Adriaan Prins. 
Philippus Gerardus Put, M. D. 
Kornelis van Putten. 

R. 
Gillis Raacx. 
- - - - - de Raadt. 
Joh. Rabot. 
Pieter Rabus, Borgermeefler te Gouda. 
* Joh. Corn. Radermaker, Thefaurier-Gene- 

raal van den Heer Prince van Orange en 
NaObu. 

Jacobus Ratell, Predicant tot Ooftfoiibiirg. 
-- - de Rau, M. D. 

Johannes Reeps. 
Richard Richardfon, M. D. 
Joh. van Roeveroy. 
Mr. Nicolaus Romswinkel. 
* Adrianus van Rooyen, M. D. Hujufque & 

Botanices ProfelTor. 
* Dn. Ivarus de Rofenkrantz, Eqn. Ord. 

Eleph, R. M. Dan. ConGliar. Intimus, 6cc. 
Arnoldus Rotgers, Profeflbr Juris. 
Joh. Conr. Rukker, J. U. D. & ProfelTor. 
Mr. Abraham van Ruller. 
Luyther Ryk. 
Mr. RykevorlTel. 
«= Mr. Coenraad van Ryp, Secretaris van de 

Weeskamer. 

S. 
Joh. Jac, Sachfius M. D, & Profeflbr Che¬ 

miae & Botanie. Argentorati. 
Doélor J. Sacrelaire. 
Gerard Schaak. 
Jan Schenk. 
* Burchard Scholte. 
Daniël Schorer. 
Samuel Schroder. 
* Mr. Willem Henrik van Schuilenburg. 

N a Herman 



N o xM I N A INSCRIBENTIUM. 

Herman Schuil, Ph. & Med. Do6t. 
A. Schukens Linguarum Oriental. ProfefTor. &c. 
^ 2 Everiiard Schuitrup. 
Albercus Seba, 
Jofeph Serrurier, M. & Ph. ProfefTor. 
Samiiel Seullyn, Med. DoCtor. 
Hendrik Simons, Medicinae Doctor. 
F. Smit, Predicani; te Haarlem, in de; Luth. 

Gem. 
* Daniël de Smich. 
* Leonardus de Smith. 

Advocaat Th. van Snakenburg. 
Martinus Spoors. 

Chriftian Sprcngek 
Ab. Staal, voor Rekening van de Heeren Li- 

brye Meefters tot Gouda. 
Salomon Staal, M. D. 
Corn. Steenaart. 
Joh. Wilh. van Steenbergen, M. D. 
G. Stinllra, M. D. 
II. Jan Stolp. 

Willem van der Straaten. 
* Nicolaas Stumphkis, M. D. 
Abraham Swartvelt. 
* Paulus Michael Swenhof. M. D. 
* Thomas Swenke. Med. ProfefTor. 
Doftor Gerard van Swieten. 
Paulus van Swyndrecht. 

T. 
Tieleman Tamè, M. D. 
■* JSicol. Tetterode. 
Jaln Tetterode. 
Pieter Teyler van der Huift. 
V. Otho en Pieter van Thol. 
Joh. Thorold. 
Otto Thott, R. M. Dan. Confiliar. flatus. 
Jan Dominicus Tier. 
XVI. Ifaak Tierion. 
*11. - idem. 
* George Tilfon. 
Joh. Ant. Timmerman, Med. ProfefTor &c. 
Do. Chriftianus Tifteyn. 
* Walcerus Titley, Armiger, Regis Magnse 

Britannise apud Aulam Danic. Refidens. 
* Joh. Trees. 
Theodor Tronchin, M. D. 

V. 
Andries van de Velde. 
Hendr. van der Ven. 
Mr. Jacob Verfyden van Varick. 
Vincent van der Vinne. 
- - - - - VifTer. 

Meynard. Visvliet. 
Vitriarius, Juris Publici ProfefTor. 
* Gysberc Voet van WinlTen , Pauli Filius, 

Pauli Nepos. Gysberti Pro-nepos, Pauli Ab¬ 
nepos, Scc. &c. 

* Kornelis van Vollenhoven. 
Johannis van der Vorm, Predicant te Vlifïïngen. 
*' Abraham Vorfterman , Jacobsz. 
Petrus Wilhelmus Vromans, Predik, te Leiden. 

W. 
* Juffr. Maria Elifabeih dc Waal, Vrouwe 

van Ankeveen. 
II. JanfToons van Waasbergen. 
Everard Jacob van Wachendorf, Med. Doifl. 
* Paulus Walwyk. 
* Joh. Carolus Weber, de Turnberg, S. R. 

I. Eques, Inferioris Auftriae Regiminis in 
rebus Sanitatis Confiliarius. 

* Jacobus Weckfleyn, Predicant te Water- 
lant. 

* Dn. de Wedel, Comes in Jarlsberg, Eqn. 
R. M. Dan. Cubicular. Summus Vigiüar. 
Praefectus. 

J. E. Weerkamp, Med. Do6tor. 
* Eduward Welfton. 
AdolfWefling. M. D. 
Petrus Weftberg. 
J. Ortw. Weftenbergius, ProfefTor Juris. 
Paulus Michael Welling. 
X. Wetftein en Smith. 
* II. — idem. 
Mr. Egbert Veen de Wilde. 
* Theodoro Wilkens. 
Remens Willeboorts. 
* Jacobus Willemfe, V. D. M, 
Jan Willink, Janfzoon. 
Gerard Winterswyk. 
* Coenraad WishofF. 
* Jan de Wit. M. D. 
Jac. Wittichius, ProfefTor Phil. & Math. 
Frangois Woordhouder. 
n. Adriaan Wor en Erve Onder de Linden. 
* W. R. P. A. P. 
P. Wynberger. 

Z. 
* Ant. Raphaël Cafp. Zeberg, Ph. & Med. 

Dr. ex facultate Viennenü. 
Joh. Georg. Zeger, Wirtenb. 
* Philippus Ludovicus, Cardinalis de Zinzen- 

dorf, &c. &c. 
Coenraad Zumbach a Coesvelt, Poliater. R.' 

S. B. Socius, die. 

De Heeren INSCHRYVERS, welkers Naamen in dit Regifter niet gedrukt ftaan, gelieven Ons daar in te 
verfchoonen, doordien dezelve niet opgegeeven zyn. 

NB. Pofl Indicem annotata funt quaedam necejfario emendanda, illic indicatur etiam ^ quibus modis Opus 
dividi, Tabulae locari poterunt, 

Agter den Index ziet men eenige nodige verbeteringen; ook boe men het Werk kan verdeelen, en de Tafe- 
reelen plaatzen. 

De Elenchus Capitum, Letter L. of Regijier der Hooftflukken Letter M. en dit Naamregifier Letter N. 
in bet eerjte Deel agter ’t Leeven van den Auteur te voegen. 

JOAN- 
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JOANNIS SWAMMERDAMMII, 

AMSTELAEDAMENSIS, 

BIBLIA NATURAE; 
o F 

BYBEL DER NATUURE. 
Scc. 6cc. 

CAPUT PRIMUM. 

Oberis hujufie rationes atcfiie partitiones 

exhibet. 

Aturam Sc fabricam minutiffimo- 

rum atque maximorum Anima¬ 

lium accurata judicii lance truti- 

natus haud fane pofliim aliter , 

quin utraque non folum in pari 

dignitatis gradu conftituam, fed etiam maximis 

minima quali praeferenda efie cenfeam. Qui¬ 

cunque enim ferio conliderat cum ftudia Sc in- 

ftindlus horum, tum mores adtionefque illo¬ 

rum i is profedto inficiari nequit, utraque a fa- 

piente quadam, Scprorfus lingulari, Mente im¬ 

pelli atque gubernari: quae quidem Mens uti in 

maximis intelligentiae noftrae fphaeram exce¬ 

dit; ita in minimis vel tanto minus comprehendi 

poteft. Porro quemadmodum concinna illa 

membrorum dilpolltio, mufculorum ordo ini¬ 
mitabilis, venarum, arteriarum , nervorumque 

aptiffima diredrio, nos jure merito attonitos red¬ 
dunt, dum Animantium maxima curiofe dilleca- 
mus; ita vel plane pbllupefcimus, haec omnia 
Sc lingula in exilillimis Animalculis pariter dete¬ 

gentes, Quodli vero praeterea cogitemus, iftiuf- 

mo- 

HET I HOOFTSTUK. 

Belielfende foo de reedenen van de te«» 
genswoordige verhandeling ^ ais de 

afdeelingen van defelve. 

En aard ende het tnaakfel van de 

alderfninjle Schepjelen , tegen dlt 

van de aldergrootjle ^ omjigtig over- 

voeegende; foo ijt dat tk gedvion’^ 

gen voerde, niet alleen in gelijken 

graat ofte trap van n.vaardigheid haar te plaatfen ; 
maar ook als boven defelve haar te feilen. Ende in* 

der voaerheid ernjlig bemerkende de drjf 'ten ende de 

tochten vande eene, als tnede de manieren vande an* 

dere; veie fal kunnen loochenen , datfe niet beide te 

fuamen van een verflandigen ende befonderen Geef 

gedreeven , ende geregeert foude voerden ? devoelke 

Geef gelykje onbegrijpelijk is inde aldergrootftè 

fchepfelen} foo ij[e nog ondoorgrondelijker in de al* 

derminfle. Vorders gelijk de nette fchicking der lee- 

deniaten , de onnavolgelijke order der Spieren , het 

gevoegelijk leiden der Aderen ende der Senuen , 07is^ 

elsv)e de grootfe Dieren hoornen te ontleeden , met 

alle reden doet verfelt fiaan: Soo is alsvoe alle het 

felve in de kleenfe Dierkens meede hoornen te bemer* 

A hen 
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modi dari Animalcula, quorum corpufculum a- 

cutiffimo etiam cultri apice tenuius eft ^ haec ipfa 

tamen mufculis , venis, arteriis , caeterifque 

membris gaudere, nonne exanimes propemodum 

prae ftupore reddimur? Quum enim & oculo¬ 

rum & manuum noftrarum impotentia obftet, 

quo minus vel ad levem partium illorum anato¬ 

men atque notitiam pervenire queamus, hinc 

viam penitus interclulam deprehendimus, qua 

interior eorundem fabrica unquam rite innote- 

fcat. Quidquid igitur de ftrudlura horum Ani- 

malculorum refcimus, id omne fola abfolvitur 

enumeratione partium illarum, quas aliis in Ani¬ 

mantibus majoribus ante fumus contemplati. Imo 

non folum in evolutione minimorum Animalcu- 

lorum coecutimus j fed vel in maximis etiam mi¬ 

rabilem illam vifcerum internorum texturam ex¬ 

pedire minime valemus: ut enim nollri acies cul¬ 

telli ad diftinguendas teneras minimorum Ani- 

malculorum partes jufto craihor eft j ita eadem 

haud minus inepta deprehenditur ad ultimos ner¬ 

vorum, venarum &:c. apices in majoribus eru¬ 

endos. 

Quum igitur noftram utriufque Animantium 

Ipcciei cognitionem multa ardet ignorantia j nec 

hadtenus ea nobis experimeniiorum fuppetat co- 

pia, qua opus eft, ut tam de concinna eo¬ 

rum forma, quam de mirabili membrorum dif- 

pofitione êcc. rite judicare queamus : quis non 

videt, quam temeraria fit & praeceps illorum o- 

pinio, qui, Animalia majora tantum pro per- 

fedtis habentes, minora haec quafi ad numerum 

Animalium minus pertinentia, cafu fortuito na¬ 

ta, aut ex putredine orta dixerunt j conftantifii- 

mum Naturae ordinem hac ratione cafui penitus 

obnoxium reddentes. Accedit, quod, uti mini¬ 

ma Animantium, Acari v. g. ex ovulo prae te¬ 

nuitate vix confpicuo nafcuntur j fic 6c maxima 

Animantium haud infigniores, vel magis mani- 

feftos, ne dicam obfcuriores potius, magifque a 

vifu remotos ortus obtineant. Neque id temere 

a me didlum quis exiftimet;cum fedulo animum 

advertens revera comperiam , primum, quod 

confpicipoteft, Formicae rudimentum cumipfis 

maximorum Animalium incunabulis quafi de 

palma contendere: unde nifi Supremus rerum O- 

pifcx certos huic Animalculo conftituiflet limi¬ 

tes , quos ultra id increfcere nequit j quid, 

quaefo, obftarct, quo minus maximis illud Ani¬ 

mantibus incrementi mole anteiret ? Limites au¬ 

tem ifti forfan a majore minoreve cordis robore 

derivandi funtj quum hujus ope membra quaeli¬ 

bet 

ken ; dat het felve ens geheelijk doet verflommefh 

Waer by tnfiende datter foodaanige Beeskens, f?iet 

fpieren^ aderen ende nor der e leeden verjte?^^ gevon^ 

den teerden, alte aar de alderfcherpfle fpitfe van ons 

nies, feljs de grootheid xanhaare ltchaamen komt te 

overtreffen, foo is in ons gelijk als geen geef meer. 

Want het gejigt ende de hant ons hier onthreekende, 

teaer doortee tot de alderminjie ontleeding ende ken- 

nijfe haar er deelen geheel onhequaam teerden; Soo be¬ 

vinden tey den teeg, om haare innerlijkegejlalte ooit 

te recht te bekennen, geheelijk opgedolven, Ende alle 

de teetenfehap, die toy van het maak fel defer Dierkens 

hebben konnen ^ bevinden toy niet anders gelegen te 

fijn als in een optelling der deelen, detoelke toy te 

voor en in andere Dieren, die gr ooter ttaaren,hef hout 

hebben. Hoewel toy het verwonderlyk hoorduurfl 

haarer ingewanden ontfirengelen : want gelyk de 

punt van ons mes om de teere deelkens van de kleene 

Dieren te voorfhijn te brengen te grof was; f wort 

ook het felve, om de uyterfle tippen der Senuen aderen 

ende fi voorts, inde gr oote Schepflen naa tefipeuren^ 

geheel onhequaam gevonden. 

Naademaal dan onf kennijfe, foo inde eene als itp 

de andereforte der fhepflen, door onkunde bepaalt 

is, ende ons tot nog toe genoegfame ondervindingen 

fio om vande nettegefialte derfilter, als de vertoon»^ 

der lijke order haarer deelen ende fio voorts, wel te 

kunnen oordeelen, ontbreeken: wie en fiet niet het 

ligtveerdig oordeel der geenen, die de grootfie fchep- 

filen volmaakte, ende defi kleene fhepflen ondieren, 

by geval gehoorne, ende uyt verrotting geteelde, 

genoemt hebben; ende fio de flantvafie order van de 

natuur geheel hebben gevallig gemaakt. Waar by 

komt dat gelijk de alderminfle dieren, als de Sier» 

kens, ofte Mijtkens uyt een ey, dat hykans onfigt- 

baar is, geboren werden : Dat ook flfs de alder- 

gr ootfie Schepflen geen meerder ende hlykelyker ^ 

foo niet duyfierder ende onftgtbaardef, beginflen 

hebben. Welke faake ernfiig bemerkende, foo bevinae 

ik inder waarheid het blykelyk begin van een klee¬ 

ne Mier, flfs met de beginflen der aldergroot- 

fle fhepflen, als om de Kroon te ft rij den: ende in¬ 

dien dit beeskengeen perk van niet grooter te kunnen 

groeien van den Al der Opperfien Maak er gcftelt 

was, ende welk perk mogelijk hefiaat, inde fwak- 

heid oftefterkte van het hert, "^tgeen alle de leeden te¬ 

gens de fwaarte van de perjfende lucht moet uytfet- 

ten; wat iffer dat haar om de aldergroofie fhepflen 

te overtreffen fou beletten? J&a wat iffer, dat felfs 

nu 



B I B L I A N 

bet contra prementis atmofphaerac pondus debeant 

extendi. Imo vel flante etiam Formicarum parvita¬ 

te nihil impedit, quominus illas maximis Animan¬ 

tium praeferamus five enim indefeflam earum 

confideremus diligentiam, five mirabilem fortitu¬ 

dinem, five laboris fludium inimitabile, ut 

verbo omnia compledlar, flupendum illum, & 

vix comprehendendum in pullos amorem , quos 

lingulis non folum diebus ejufmodi in loca defe¬ 

rant, quae alimento ipfis idoneo pollent; fed & in- 

fuper, fi quo cafu difciffi aut in partes fedli funt^ 

amore tenerrimo flimulatae fuis quafi ulnis ex¬ 

ceptos bajulant j quis, inquam, maxima inter Ani¬ 

mantia, quae tamen perperam Perfedlorum no- 

iftineinfigniuntur, fimile quid aufit in medium 

proferre? Imo quis in reliquorum Animalium 

indole exemplum aliud inveniat, huicce quod 

dubiam faciat praerogativam ? At quoniam heic 

in limine haud anihaus mihi efl, horumce Ani- 

malculorum, quae exfanguia videntur, indolem, 

formam, & mirificam propagationem figillatim 

exponere: hinc potius in genere primum de flu- 

pendis ipfbrum mutationibus 6cc. agam j demon- 

flraturus fimul, ea ratione accrementi membro¬ 

rum quibufeunque aliis Animantibus non folum 

fimilia efle, fèd vel infinitis etiam parafangis an¬ 

tecellere. Hilce pertradlatis, deinceps fingula- 

res circa haec Animalcula obfervationes, fuo quas¬ 

libet loco & ordine, enucleate enarrabo. Ante¬ 

quam tamen eo progrediar, vel maxime necefla- 

rium efl , generalem de iis difiertationem prae- 

mitterej cui quidem exhibendae me nunc accingo. 

Quandoquidem ergo (ut promiflb flemus, 

quod ante hos duodecim annos, in praef.lib.nollr. 

de Refpiratione , publico datum, ob infelices 

Quartanae infultus, aliaque impedimenta, hucufi 

que folvere non licuit) propriam Erucae inChry- 

fallidera mutationem, tum & naturam Sc varias 

formas Animalculorum, quae exfanguia vocant, 

vel jam vel nondum in Nymphas mutatorum, 

demonflraturus fum: omnino e re fore exiflimo, 

politiones quafdam, & feries mutationum prius 

flabilire,quae probe intelledlae facem veluti prae¬ 

ferent ad paradoxas & multiplices horumce In- 

feélorum apparitiones clare &diflin£le percipien¬ 

das j aut, fi ita loqui fas efl, penicilli loco infer- 

vient ad variantes ipforum figuras vivis quafi co¬ 

loribus dillinguendas,plenoque in lumine, & na¬ 

tivo fuo ornatu repraefentandas. Ita nimirum 

curiofis harum rerum Ingeniis certa 6c flabilia 

fiippeditabuntur fundamenta, quibus lingulares 

illae obfervationes, quarum infignera ipfis nu- 

mc- 

A T TJ R A E. I 

mfeJoo kleen is^ om haar hovende üldetgr'ootfieT)ie*‘ 

ren te verheffen, kan tegens Jlaan? Waarom injien» 

de haar en neerfiigen aard, verwonderlijke fierkte ^ 

onnavolgelyken iver, ende om het in een veoort al t& 

hejluiten; haare overvoonderlijke ende onverjlaanhaa* 

re liefde tot haare jongen: devoelke Jy niet alleen daa* 

gelykx ter plaatfe brengen, daarfe bep[uaam voetfel 

vinden kunnen, maar diefe nog daarenboven felfs^ 

aljfe midden deur gefneeden ende aan tvoee fiukken ge* 

kerft fijn, verlieft-als in haat armen dragen: Wie 

fieg ik fal onder de grootfie Schepfèlen, devielke ver* 

voaandelyk volmaakte genaamt voerden , een verge* 

lykinge 7net dit felve kunnen hy brengen? Jaa voie 

fal ee7i voorheelt inden aard der andere Dieren kunnen 

vinden, dat hier 7nede om de opperheid fir'jden fal? 

Maargelyk 777ijn voorneemen niet efi is, 07n hier in 

het begin pai'ticulierlyk van den aard, geflalte, ende 

de vervoonderlyke vooi'tteeling defer Eeeske7is , die 

geen bloetfchijnen te hebben, te handelen: foo fal ik 

eerjl in het gener aal van haare voonderhaarlyke veran*. 

deringen fpreeken; eitde te gelyk betoo7ten, dat fe niet 

alleen met de aangroejmgen van lee demat en van alle 

de andere Schepfelen overeenkoo77ien; sttaar ook dat 

fe defelve als oneyndig ko77ien te overtreffen. Dit datt 

afgehaiïdelt hebbende, foo fal ik de particuliere ottder* 

vmdmgei% defer dierkëns op haar order en plaats 

omjiandig uythreyden. Maar eer ik daar toekome. Jon 

is het ten uyterflen nootfaakelyk, dat haare generaals 

verha7tdelmg voor af gefifiden 'Worde, daar ik my 

nu toe begeve. 

Sullende dan volgens een jaarige belofte, in 
ons hoek van de Aajfemhaalinge, aan het algemeett 

gedaan; 77taar door een 07igelukkige derdendaagje 

koorts en a77dere verhmderingen tot nog toe uytge* 

(lelt; de eigent lijke verandering van een Rups m een 
Gulde~popke7i voorftellen: efide foo van gelykeTt 

den aard ende de verfchillige vertonmgen der gefeidé 

Bloedeloefe Dierkens, hebbende ofte ook 7iog niet heb* 

bende aangenoomen de geflalte van èeti Popken ^ 

verhandelen.Soo is''t datvoe ten hooghflen nootfakelijk 

agten, eenigeflellmgen etide orderenvan veranderin* 

gen vooraf te maaken, dewelke 'wel ende te regt ver* 

flaan fijnde, als een 7niddel /uilen ’wefen; otn da 

vreemde en de verfcheidene vertooningen dejèr dier* 

ke7is klaar ettde oftderfeheidentlyk te begrijpen: o/^ 

te als een pefifeel (op datwe Joo fpreeken) 07n haaf 

ver’wijfele7tde geflaltetii/fen als 77tet eygen verwen af 

te 7naalen, e7tde in haar vollen gla7ts ende wefentlijk 

cieraat ten toon teflellen. Op dat alfoo de weetgieri* 

ge verflanden een vaflen otde feekeren grond tnoget! 

hebben, waar op de befondere ondervindingen, die ik 

A % hmt 
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merutii fimul nunc exhibeo, nituntur; quaeque 

oinnium deinceps circa haec ab alus lubinde ca- 

piundorum experimentoram inconcufla bafis, 8c 

facra anchora exiftunt ^ aut faltem poflunt cxiile- 

re. Neque enim profedlo parvi res momenti mihi 

videtur, in ipla rerum Natura ejufmodi dete- 

xiÖe regulas & theoremata, quorum ope omnes 

illae imaginariae, 6c quali per fomnium effidtae, 

metamorphofes Infeólorum, forma & fabrica in¬ 

finite a Ic mutuo dilcrepantium , ad unicum 

duntaxat genus atque fundamentum redigi, tri- 

bufque vel quatuor mutationum ordinibus, va¬ 

rias fpecies complectentibus , includi pofliint. 

Id ipfum vero praeterea in primis etiam eorum 

rudimentis , quae fub ovulorum forma nobis 

comparent, animadverti potell. 

Quoniam autem vera natura metamorphofiöjv 

horum Animalcülorüm eidem quali fato obnoxia 

cll, cui praeftans quaedam pidtura- quae lapfu 

temporis inquinata, & fordibus obnubilata, non 

proprium amplius, qualis revera eft, fed longe 

alium depidlarum imaginum habitum ollendit; 

adeoque, fordibus deterlis, in prillinum riirlus 

nitorem rellituatur oportet, fi veras iconum Ipe- 

cies diftinguere geitiamus: hinc, antequam fu- 

pra memoratas politiones noftras, Sc mutationum 

feries, exponimus, atque exemplis lingularibus 

illullramus j nollrum quoque eft, excellentiffi- 

mam illam imaginem, ut ita loquar , feu elegan- 

tililme pictam tabulam, naturales Infectorum 

apparitiones exhibentem, ab Eruditis aeque ac 

aliis, lapfu temporis, turpiter adeo commacula¬ 

tam atque obfufeatam, ut nitidae veraeque ho¬ 

rum Animalculorum mutationes non proprio, 

fed alieno penitus, perturbato fub habitu in ea 

comparcant; denuoquali e luto protrahere, at¬ 

que deinceps a ibrdibus noftrorum phantafma- 

tum, fallifquc Philofophorum traditionibus re¬ 

purgatam, noftris demum theorematibus, tan- 

quam genuino Naturae iplius vcrnicc , illuftra- 

re: ut hac ratione priftinus ipli nitor, & nativa 

pulchritudo rurfus concilietur. 

Quatuor proinde hoc in opere pertradlanda ve¬ 

niunt. Primo nimirum Nympham, ceu balin 

unicam omnium, quas ita didta exfanguia Ani- 

malcula fubeunt, mutationum proponemus: ne 

vero quispiam voce mutationis decipiatur, heic 

quidem in limine praemonitum eo, me cum hic 

loci, tum in reliquo deinceps opere, aliud nihil hoc 

fub vocabulo intelledlum velle, nifi lentum at¬ 

que naturale membrorum incrementum. Secun¬ 

do oftendemus, quo cafu contigerit, ut Nym¬ 

pha 

haar in een groot getal nu te gelyk meede deele, 

nenjnogen. Ofuoaar op ook alle de ondervindingen^ 

die men van tyt tot tyt^fou kunnen neetnen, haare 

grontvejl en anker hebben: of ten minjlen op hebben 

kunnen, Ende fekerlyk het dunkt my geen gerings 

faak te fjn, foodanige regelen ende gronden in den 

aart der dingen te hebben ondervonden , loaar doorvot 

alle de gewaande en de gedroomde gedaante vervor^ 

mingen defer Ihierkens, dewelke in geftalte ende 

maak fel oneindig'van malkander verfchelen, tot een 

een'tg geflagte en gront brengen kunnen, ende in drie 

vier flellingen ofte orderen van veranderingen, be¬ 

vattende onderfcheydelijke foorten, begrijpen: val¬ 

lende nog daar-cn-booven het felve te bemerken om¬ 

trent haar aldereerfte heg'mfelen , dewelke, inde ge- 

ftalte van eyeren, haar aan ons oog vertoonen. 

Maar nademaal het met de waare gefchapent- 

heid der veranderingen van defe Beeskens toe ge¬ 

gaan is, als met een heerl'tjke fch'ildery; dewelke^ 

metter tijt hemeufelt ende bevuylt geworden fjn- 

de, ons de eyge gedaante haar er heelden, geheel an¬ 

ders, alsfe inder daat fijn, komt te vertoonen: ends 

alfio, indien wy begeerig fijn haar regte geflalte te 

bemerken, nootfaakelijk , door het fuyveren haar er 

onreynigheden, weder tot haar eerjle klaarheid moet 

gebragt werden. Soo is H, eer wy tot deefe onfi 

genoemde Jiell'ingen ende orderen van veranderingen 

fullen koomen, en die voorts in particuliere hifiorien 

voorftellen : datwe eerftelijk dit overheerlijk heelt^ 

ofte c'ierlijke fchildery (^op datwe Joo fpreeken') 

der natuurelijke vertooningen metter tijt door de 

Geletterde ende andere, hemeufelt ende bevuylt ge¬ 

worden fijn de; foo dat ons daar door de fuyv ere en¬ 

de nette veranderingen defer Dierkens, onder vreem¬ 

de oneygentlijke ende verwarde gedaanten fijn voor- 

gejielt; weder uyt de gront fullen tphaalen : ende 

defelve vervolgens , vande vuylighe'td onfer inbeel¬ 

dingen , ende de valfe overleveringen der Wijsgee- 

ren, gefuyvert hebbende; eyndel’ijk met onfe jieHin¬ 

gen als met het waare vernis van de natuur felver op¬ 

helderen: op dat al foo defelve in haar regte glans 

ende eygen fchoonheid ons wederom mag verfchijnen. 

Soo datwe vier dingen, in defe onfe verhandeling 

doen fullen : Eerjlel'ijk fullen wy voorjlellen dett 

Nympha, of den eenigen grontvejl van alle de natuu¬ 

relijke veranderingen der genoemde Bloedeloofe Bees„ 

kens: ende op dat memant door het woord Vcrande~ 

ring mifieydfoude werden, foo is’t, datwe nu in 

begin figgen, daar foo hier als ook in V vervolg, 

niet anders door te willen verjlaan', als een langfiaa- 

me ende natuurelijke aangroeing in leedemaaten. 

Ten tweeden fullen wj/ verhandelen hos defen Nyni- 

pbSj 
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pha liaec, five bafis mutationum naturalium, ad¬ 

eo inquinata & tenebris involuta fit, quam nos 

dcniio expolire & in integrum reftituere fatage- 

mus. Tertio dein quatuor thefes five mutatio- 

PAim feries, ex ipfa Natura petitas, ftabiliemus, 

ad quas quaecunque Aniraalculorum exfanguium 

metamorpholes, unico duntaxat fundamento ni¬ 

xae, referentur. Qiiarto demum feriem quam¬ 

libet naturalis membrorum transformationis per 

varia exempla fingularia in Infedtis ipfis confit'* 

mabo, haecque tam figuris, quam harum ex¬ 

plicationibus, adeo clare èc diftinóte ob oculos 

ponam, ac quis defiderare poffit. 

CAPUT II 

Viiitam fifiit hajm omnium^ qu£ incogni¬ 
tis hiicufqiie InfecUs obfervantur, mu¬ 

tationum ; haneque Nympham ejfe demon- 

jirat; fimulque modum tradit ^ quo Ver¬ 

mes cr Erucae in Nymphas abeunt. 
* QUemadmodum inter omnes, qute in rerum 

natura notatu dignae occurrunt, mutatio- 
'nes nulla vulgo magis admiranda cenfe^ 

tur, quam qua Eruca alati Animalis formam ad- 
fcifeit: ita tamen contra communem hancce opi¬ 
nionem longe manifellifllmum eit, eam haud 
majore dignam efle admiratione, quam alias quaf- 
cunque mutationes, aut, quae in Plantis obfer- 
vatur, transformationem ; modo quis, veram 
ferutatus illius metamorphofiwf indolem, atten¬ 
te confideret, quam exaéle ea non folum cum in¬ 
cremento aliorum Animantium, fedSc cum pul- 
lulatione & geminatione plantarum atque florum 
Conveniat. Quidquid hinc in eadem intelledtu 
difficile putamus , non nili a noftra ipforumPhan- 
tafia confidlum efle videtur. Ut adeo omnis hu- 
jufce admirationis fons in fola confiftat ignoratio¬ 
ne indolis & naturae Nymphae aut Chryfallidis, 
utpote in quibus Animalculum ipfum, ceu flos 
in fuo folliculo , abfeonditum haeret. Bina au¬ 
tem iflhaec Nymphae &Chrylallidis vocabula 
non duntaxat unum idemque fignificant; fed 
etiam ipfa, quam defignaiir, res pro una & eadem 
omnino haberi debet. 

Ut vero propius ad inftitutura accedamus, id 

equidem quam accuratiffime inculcandum eft; 

quod unica omnium mutationum, tam quae in 

ovulis infedtorum in genere fiunt, quam quae fi¬ 

gi Ilatim accidunt ip forum Vermiculis aut Eru¬ 

cis; unica, inquam,bafis folummodo fita fit in cla¬ 

ra & diflrinaa Nymphae, Necydali, Chryfalli- 

dis, aut Aureliae cognitione. Qiiantuinvis autem 

inter 

pha^ deje gvdnt der natmmltjke veranderingên, h 

vervuylt ende verdonkert gevoorden^ bet welke wy 

dan wederom verklaaren ende herfiellen fullen. Tat 

derden fullen wy vier fieUingen^ ofte order en van ver¬ 

anderingen uyt de Natum te voorfchijn brengen i 

waar onder wy alle de verwijfelingen der Bloedelooje 

Dier keus , dewelke maar een grontvejl hebben, be¬ 

vatten fullen. Tenvierden, fal ik opyder order, van 

de natuurelyke vergroeyingen en Leedemaaten; ver- 

fcheydeparticuliere voorbeelden, in de Dierkens fel- 

ve laten volgen, en die met haare figuuren en de 

uytleggingen derfelve foo klaar en onderfcheydent- 

lyk verlighien, als men fou kunnen begeereiii 

HET IL HOOFTSTUK. 

Bevattende den eenigen gfontveft van alle 
de veranderingen der bekende Bloe- 
deloofe Dierkens 5 welken een Popken 
te jfijn aangeweefen werd j als mede de 
manier, op welke de Wurmen en de Riip- 
lèn daar in veranderen. 

GEUjk onder alle veranderingen, in den aart 

der dingen, aanmerkelijk; niet naa het ge- 

meene gevoelen verwonder lijker is , als dat een 

Rupfe aanneemt de geflalte van een gevleugelt ge¬ 

dierte : foo is egt er, injiende den eygentlijken aart 

van defe verandering, ende de feer nette overeenko- 

ming van dejèlve, niet alleen met het aangroeyen der 

andere Dieren, maar ook met het uytpuylen ende 

knoppen der planten ende bloemen: datwe tegen het 

algemeene gevoelen klarelijk bevinden, defelve niet 

verwonder lijk er, als e enige andere verwijfelingen 

ofte de genoemde verandering der planten, te wefen-, 

ende al haar onbegrijpelijkbeyd alleenig in onfe in- 

beeldinge gelegen te fjn. Soo dat de oorfpronk 

deefer verwondering, alleenig de onkunde van den 

aart ende het wefen van een Popken, ofte een 

Gulde-pqpken, waar in het dierken eeven als een 

bloem in fijn knop is, welke beide namen van een Pop¬ 

ken of Gulde-popken in der daat bet felve niet al¬ 

leen betekenen , maar welke betekende faak ook 

voor een en het felve moet gehouden worden. 

Maar op datwe naader tot de faak koomen , foo is 

'’t ten hooghften naukeurig te weten: dat de eenige 

grontvejl van alle de veranderingen, foo vande eye- 

ren der Bloedeloofe Dierkens in ^tgemeen, als vande 

Wurmen ofte de Rupfin der felver in'^t befonder: al¬ 

leenelijk beftaat in een klaare ende onderfcheidentlij¬ 

ke kennis van een Popken, hoewel wy egtet tuf¬ 

fen een Popken, ende dat foort der Popkens^dk 
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inter Nympham fimplicera, illamque ejus fpe- 
ciem,quae auri colore fplendetj&Chryfallishmc 
vel Aurelia vocatur, accidentale quoddam, ut 
ajunt, difcrimen obfervare liceat j id iplura ta¬ 
men, attentius ponderatum, vix ullius elle mo¬ 
menti neque internam quandam, eilcntialem 
vulgo vocant, in earum natura difterentiam con- 
llituere deprehendetur. Qiiod quidem in genere 
probe intciledlum ad omnes dein Chryfallides 
fpeciatim adplicare facile eft; & in ipfa quoque 
Bombycis Nympha, live Necydalo, figillatim 
locum habet, cui Necydali & Chryiallidis,haud 
vero N ymphae, nomen a Philofophis datum eft; 
quamvis re ipfa vera faneNympha fit,nec nifi ob 
memoratum illud difcrimen externum Chrylallis 
adpelletur. 

Ut igitur didlam illam bafin atque fundamen¬ 

tum, quo totum variarum metamorphofjw>' Infe- 

cborum aedificium nititur, & tanquam im¬ 
mota fuper rupe, dilTenticntes Philofophorum 

opiniones quafcunque eludat oportet, paulo ri¬ 

memur accuratius: omnino fciendum dl, quod 

Nympha five Chryfiillis aliud revera nihil fit, 

quam ejufmodi mutatio Vertniculi Erucae, 

aut,ut fenfu magis proprio loquamur, talis mem¬ 

brorum accretio, pullulatio, gemma, vel folli¬ 

culus Vermiculi aut Erucae, in quQ ipfiffima fu¬ 

turi Animalculi figura jam jam exprefla latet; 

aut, fi mavis, quod haec membrorum Vermi¬ 

culi vel Erucae accretio &c. fit ipfirm futurum A- 

nimalcLilura,fub fpecieNymphaeautChryfallidis 

delitefcens. Unde, re probe introfpedta, Vermi¬ 

culus aut Eruca minime in Nyfnpham mutatur, 

fcd potius per membrorum fuorum accretionem 

Nympha evadit; atque, ut hoc fimul attingam, 

ipla haec Nympha poflmodum haud quaquam 

transmutatur in Animalculum alatum; fed idem 

ille Vermiculus aut Eruca, quae pofitis exuviis 

figuram Nymphae adfeiverat, in Animal alatum 

evadit. Neque fane alia heic contingit mutatio, 

quam qum in pullo gallinaceo obfervatur, utpo- 

te qui non transformatur in gallum vel gallinam, 

fed increfeentibus fenfim membris Gallus vel 

Gallina fit. Eadem ratione & Gyrinus minime 

in Ranam mutatur, fed membrorum incremento 

Rana fit. 

Hinc & proficifeitur, quod in Aurelia, & 

praeprirais in Nympha, perquam appofite fic 

ab Ariftotele ^ vocata, partes artufque omnes 

emerfuri Animalculi aeque clare & dillincte in- 

ternofei queant, ac in ipfo pofimodum Animal- 

culo. Imo, quod miratu dignifiimum eft, nec 

ab ullo hadtenus, quantum novi, obfervatum, 

membrorum ifth^c difpofitio vel ipfo etiam in 

'ivy vergil It ofte gm!tvcri.vig bevinden te Viefen^ eiiit 

daarom Gulde-popkens noemen , eeng toevallig 

ondcrfcheit kunnen bemerken; het ivelke nogtan-s 

nai!keurig ingeften jijnde ^ van ganfih geen geveigt te 

(ijn bevonden fal voerden, nogte inden aart der feU 

ve een voefmtlijk onderfcheit te maken. Dit dm in 

het generaal voel begreepen Jijnde,foo kan men daar 

van omtrent alle de Gulde-popkens, in het particu¬ 

lier, eigentlyk de applicatie maaken; als ontrent 

het Popken dier Zyde-vourmen, dan ook in Jïjn bejdn- 

der plaats heeft. Dat Necydalus en Chryfallis, en geen 

Nympha van de Wysgeeren genoemt voort ,hoevoel het 

in der daat een voaaraghtig Popken is, en het voort al¬ 

leen Chry fallis genoemt, om het aangevoee/en toeval¬ 

lig onderfcheyts halven. 

Op dütvoe dan de genoemde grond ende vafligheid, 

voaar op het ganfche gebou van alle de verfcheide 

veranderingen der Bloedelooft Dierkens fteunt, en¬ 

de als op een vtifte rotfe, tegens alle de verfchïlUge 

gevoelens der Wyfgeeren, fteunen moet, wat naader 

moogen injien: foo is , datwe moeten weten, dat 

een Popken, of Gulde-P opken, niet anders en is, aks 

foo danig een verandering van een Wurm ende Rups., 

ofte om eygentlyker te fpreeken, foodanig een uyt- 

groef mg, uytwajfmg, uytbotting, ofte uytpuyling^ 

van een Wurm ofte Rups in fijn ledemaaten; dewelks 

draagt de eygen gedaante van het toekomende Dier ken 

felve: ofte anders, dait defe uytgroejing , eitde fm 

voorts, van een Warm ofte Rups in fijn Isedemaa- 

ten, is het Dierke felve in de gedaante van een 

Popken of Gulde-popken. Soo dat de faak wel inge- 

fien fjnde een Wurm ofte Rups niet verandert in een 

Popken, maar aangroejende in leedemaaten wort hy 

Popken; foo^ verandert ook dit Popken {^om'^er dit 

nog by te voegen j naderhand niet in een vliegent 

gedierte; maar defelve Warm ofte Rups, door het 

afftroopenvan fjnvel, aangenomen hebbende de ge¬ 

fit alte van een Popken, wort een vliegent gedierte^ 

Sijnde defe verandering daar en boven niet anders 

als die van een Kiiyken, het welke niet verandert in 

een Hoen, maar aangroejende in leedematen foo wort 

bet een Hoen: ofte ook als die van het jong vm -een 

Vorfch, het welke niet verandert in een Vorfch, maar 

aanwajfende in leedemaaten foo wott het een 

Vorfch, 

Hier om is V ook datwe in een Aurelia, of befin- 

derlyk in een Popken, dat Ariftoteles over aardig 

Bruytken genoemt heeft, alle de leeden en deel en 

van het toekoomende Dierken foo klaar ende net on- 

derfcheiden kunnen, als in het Beesken felve: Jijndt 

dat hooglyk te verwonderen is, ende van niemant 

datwe weten ooit aangemerkt, defe fthtkking van 

leedemaaten felfsin deWurm al kenneiyk, ende door 



ï Tab. 
3cvi.No. 
y. 
4. Tab. 
XLI. fig. 

II. 

3 Tab. 
XXV. fig. 

yi. 

Ë ï B L I A N 

Vermiculo jam ptrdpi, acque , degluptis aitifi- 

ciofe exuviis, facili negotio ob oculos poni po- 

teft-. Unde, fi datum ab Ariftotele Nymphae 

momen retineamus, Vermiculus hic , ea fub pe^ 

riodo, quafi nubilis redditus, prout revera ell , 

padbum connubiale veluti inivifle confideran- 

duserit-: quodfivero praeterea animadvertamus, 

ipfiim per aliquot dies (pro more nofirarum in 

Belgio fponfarum) femet fecludere, quiefeere, 

& ibfe quafi praeparare , ut, nitide adornatus, 

tanto amabilior comparem fuum in Hymenaei 

campo excipiat • videntur fane haec omnia in¬ 

nuere, comparationem hanc aptifiime quadrare. 

Qiium igitur vocabulum Nymphae rei ipfius na¬ 

turam exprimat accuratius, quam alia quaecun- 

que nomina , prout in fequentibus clarius inno- 

tefeet; hinc voce hac fola paflim deinceps ute- 

raur, quo magis omnis evitetur confufio, &res 

ipfa quam exadliflime proponatur: utut enim 

vox Chryfiillidis aut Aureliae Nympham pariter 

fignificet; attamen nonnifi quandam ejus exter¬ 

nam dotem proprie indicat, cujus mentionem 

luo loco faciam. 

Eft vero concinna illa difpofitio Sc diftmdfa 

membrorum compages, quam fupra memoravi¬ 

mus, praeprimis obfervanda in Nympha Formi¬ 

cae I, Mufeae ^, & Apis 3; prout earum figurae 

in Tab. XVL XLL & XXV. exhibitae do¬ 

cent : 'fiquidem hae Nymphae perquam exadfe 

&: mirum in modum repraefentent Formicam, 

Apiculam, & Mufeam, inde proditurasy exce¬ 

ptis fblummodo quibufdam, ut ajunt, accidenti¬ 

bus, colore nimirum , corporis firmitate, dc fi- 

milibus; quae tamen omnia, bidui vel tridui Ipa- 

tio poft exutam tenuiflimam quandam cuticulam^ 

in nonnullis acquiruntur. 

Praeterea etiam accurata haec Nymphae cum 

futuro Animalculo convenientia, five potius i- 

pfum futurum Animalculum fub Nymphae fpecie 

latitans, Audloribus, qui horumce Naturae ar¬ 

canorum Iiiftoriam tradiderunt, anlam praebuit. 

Formicarum, Mufearum, Apumque Nymphas 

adpellandi Nymphas Formiciformes, Mufeifor- 

mes, Apiformes. Quemadmodum & apud A- 

riftotelem, loeo citato, hifce fub verbis videre 

eft, dum ait: cum formae lineamenta rece¬ 

perint , fub qua facie Nymphae appellantur. 

Quin & doftiflimus Moufetus, licet in fuo 

deinfe&is libro Chryfallidum hiftoriam peculiari 

includat capiti,ibique neget, ullas in Chryfallide 

diftindlas partes deprehendi; nihilo tamen minus 

haudquaquam de natura Nymphae ibidem difpu- 

tat, imo ne minimam quidem ejus facit mentio¬ 

nem 

A T U II A É , ,7 

een kunftige afflrooping van hei vel lig'teïyh 'vóof 

den dag te brengen. Soo dat .y indien veè met Ariftote^ 

les het genoemde Popken een Bruytken veilde noe¬ 

men t vy de Wurm als nu huuvBbaar geivorden fijn de 

gelyk hy indcr daat is ^ ende de voorveaarden van 

het Houveelyk ais aangenoomen hebbende, moeten be¬ 

merken: waar by infiende, dat hy fig voor eenige 

daagen ( op de wijfie van onfe nederlamfche Bruyden) 
als komt op te fluyteny flil te boidden, ende fig als 

te bereiden, om netter opgepronkt fijnde, den we¬ 

derhelft foo veel minnelyker in V velt te ontmoeten; 

foo dunkt ons de gelykenis net getroffen te wefen-. 

■Maar alfoo nu het woort Popken, beeter als eenige 

andere naamenfie natuur der faak komt uyt te druk¬ 

ken, gelyk we in "’t vervolg h beeter ver (laan fulleni 

foo is datwe nu doorgaans dat felve woort alleen 

gebruyken fullen, om foo alle onorder te beeter te 

vermijden, als ook om de faak op het aldernetfle vo»r 

te Jléllen : want hoewel het woort Chryfallis, of 

Aurelia, 7neede een Popken betekent, Joo betekent 

het daar eygentlyk, alleen eenige toevalligheid 

ontrent i dat ik op Jyn plaats fal voorflel- 

Icn. 

Vorders foo is nu defe aengeroerde nette fchik- 

king, ende onderfcheidentlijke voeging van ledema¬ 

ten, voornamelyk in een Popken van een Mier ken ^ 

Vlieg, ende Bye, aan te merken, gelyk die in de fe- 

fiiende , een-en-veertighfie , en vyf-en-twintighfia 

plaaten, fijn afgeheelt; komende defe Popkens nau^ 

keurig énde verwonderlyk over een met de toe^, 

komende Mieren , Byen, ende Vliegen, behalven 

nogtans in eenige toevalligheden, als in de ver uw, 

de vajligheid 'van lichaam, ende foo voorts ; 
welke faaken nogtans in twee drie dagen, na het af- 

ftropen van een feer dun vliesken, in eenige, ver¬ 

kregen Werden. 

Vorders is deefe nette gelykenis van het Popken 

met het toekomende Dier ken, ofte het toekomends 

Dierken felve onder de geflalte van een Popken , dé 

reeden, waarom de gefchiedenis Be^chryvers van 

defe natuurelyke gehei7ne}njfen; de Popkens van 

de Mieren, Vliegen ende Byen; Mieren, Vliegen, 

ende Byen gelykenis vertoonende Popkens genoemt 

hebben. Als ook by Arifioteles in de aangetoogê 

plaats ^onder defee woorden te feén is: at {feegt hy ) 

cumformse lineamenta receperint, fub qua facie 

Nymphse appellantur. Vn de geleerde Mou¬ 

fetus , hoewel hy een befonder Hooftfliik, in fejn 

boek van de Bloedeloofe Dieren, van het Gulde-pop- 

ken komt te maaken, ende daar in te loebenen dat bet 

felve eenige blykelyke deelen beeft: foo is^t, dat hy 

daar in, wat een Popken is, geenfeni beiwijl,jd 

komt daar van in het geringjle niet te reppen; als 

B 2., fif(^t7 
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liem: (|uandoquidem nitida illa membrorum dif- 

polltio in Nymphis adeo evidenter oculos ferit, 

vix ut in dubium vocari queat, utrum illae futu¬ 

ra, quae repraefentant, Animalcula jam revera 

fiat. Atque id ipfum dubio procul in caula eft, 

quare apud eundem Audlorem Nymphae, nomi¬ 

nibus fupradidlis quoque infignitae, reperiantur, 

nulla interim earum in capite memorato data de- 

feriptione. 

Verum ut uno ofeitante ofeitat & altef, ita & 

fadtum eft, ut incomparabilis Harveus ^, eun¬ 

dem cum Moufeto errorem errans in vera Chry- 

fallidis notione, ipfas Apum Nymphas interChry- 

fallides retulerit, inque iis, cura eodem Moufe¬ 

to, Ariftotele & Aldrovando, metamorphofin 

confinxerit magis ingeniofam & fubtilera, quam 

veracem atque rerum naturae conformem : fi- 

quidemipll aeque ac Ariftoteli^ , tum 6c Aldro¬ 

vando, aliifque innumeris, ea federit opinio , 

quod Apicularum.Nymphae haud adeo exacle 

omnes futuri Infedbi partes , fed potius ovi fpe- 

ciem, exhibeant. 

Interim, quemadmodum Chryfallis quibuf- 

dam duntaxat externis dotibus a Nympha dif- 

crepat, quod ipfum ante jam concqiffimus; ad- 

eoque hoc fenfu Nymphae nomine adpella- 

ri poteft & debet : ita & hic loci infuper 

notandum eft , quod ipfae etiam Nymphae 

accidentali quodam, ut ajunt , diferimine a fe 

rnutuo difterant. Unde in Formicae vulgaris 

Nympha longe accuratior obfervatur cum For¬ 

mica ipfa convenientia, quam quidem in Apum 

Mufearumve Nymphis, fi hae cum Animalculis 

jftis conferuntur. Ut adeo idem diferimen, quod 

Nympham inter atque Chryfallidem obtinet, 

ipfas etiam inter Nymphas locum habeat: ve¬ 

rum uti hae inter Nymphas diftorum Infedo- 

mm differentiae mere accidentales funt j atque 

uti ipfaChryfiliis (quod deinceps clarius innote- 

fcet) per accidens folummodo diferepat a Nym¬ 

phis memoratis \ ita fane diferimen hocce admo¬ 

dum parvi habendum effe momenti nobis vi¬ 

detur, non obftante etiam ipfius Ariftntelis ^ 

placito, qui formae fimilitudinem in Nymphis 

flatuit, in Chryfallide vero ulla nafeiturae for¬ 

mae, aut proditurorum membrorum patere ve- 

ftigia eoufque negat, ut eam potius ovo affimila- 

rc non dubitet. 

Namque ut accuratius demum de Chryfallide 

five Aurelia fermocinemur, quippe quae revera 

aliud eft nihil, nifi Nympha auricolor & veluti 

auro obdufta, neque fola & femper hocce nomi¬ 

ne infigniri poteft vel debet j quum non omnes j 

Nym- 

M M E R D A M M I i 

''Jijnde de nette fchikking der leedeinüten inde Pd/*» 

kens foo klaar aan bet gejigt^ dat het fwaarelyk in 

tnx\y(fel fou ktinnen getrocken iverden , ojjè niet de 

toelmnende Dierkens^ die fe vertoonen^ felveren fjn. 

Het naelke ook fonder tveijfel de reden is, 'voaarom 

fe hy hem onder de boven aangercerde namen mede 

gevonden veerden^ en de in het genoemde Hoof-fluet 

niet verhandelt en fjn. 

Maar gelyk eene doling den anderen voorthrengt;f00 

is V ook dat de onvergelykelyke Harveus ^ dolende al¬ 

hier met Moufetus Ontrent de eygentlyke kennis van 

een Gulde-popkcn , flfs de Popkens van de Byen é«. 

der de Gulde-Popkens heeft koomen te feilen .^in vaei- 

ke ( naademaal fe foo net alle de deelen van het toeko^ 

mende Dierken, na fjn ^ alsmede AriflotelesAldro-^ 

vandus ^ende oneyndige andere haar gevoelen ^niet m 

vertoonen,maar eer ingeflalte van een ey haar opdoen) 

hy met den felve Moufetus Arifoteles en Aldrovan- 

dus een gedaante-vervorifiing, jneer geeflig ende aar~ 

dig^ als voaeraghtig ^ ende den aart der dingen ge- 

lykformig^ verfiert heeft. 

Dan egter gelyk het Gulde-popken maar in eenige 

toevallige hoedanigheden verfchilt van het Popken, 

gelykive te vooren ook toegeflaan hebben: en daarom 

in die betekenis ^ook een Nytitpbamagen moetgenoemt 

voorden; foo is nu hier aanmerkelyk^ dat flfs het ee» 

ne Popken van het anderen^ door een toevallig onder- 

fcheyt verfhilt. Waarom dan, dat men in het Pop¬ 

ken van een gemeene Mier, een veel netter overeenkoa- 

ming met de Mier felver bevinden^ alsvoe inde Pop¬ 

kens van de Vliege7%afte Byen met defelve dierkms 

vergeleeken, aanmerken; fo. dat het felve verfchil^ 

datvoe aemmerken tujpn het Popken ende het Gulde- 

popken ; ook plaats komt te grypen onder de Popkens 

felver; maar gelyk defi verfchillemheden, in de 

Popkens van de genoemde dierkens^ maar toevalUgh 

fijn; gelijk ook het Gulde-popken maar toevaUigh 

( alsvoe in ^t vervolg klaarder verfiaan fullen ) ver¬ 

fchilt van de opgeteldePopkens; fiois^t^ datnaaons 

oordeefi dit onderfcheit van fer kleen gevoight moet 

geagt voerden; ende dat ook niet tegenfiaande Ari¬ 

foteles inde Popkens een gedaante gelykenis komt te 

feilen; ende inde Gulde-popkens alle blykelykheyd 

van gedaante ende verto&ninge van leede?naaten komt 

te loochenen j foo dat hy veel eer defdve met een ey 

komt te vergelyken. 

Dan om eens eygentlyk te fpreeken van het Gulde- 

popken ^fijnde inder daat niet anders als een Popken 

datgoutvervoig ende als vergalt is {ende voelke naam, 

door reden dat alle de Popkens^ die de felve toegefchre- 

ven voerden j niet goutverioig en fijn y het alleen niet, 

m 
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N^nnpliae , quas Chryfallidcs vocant, aureo - 

fpiendore confpicuaefint; haec, inquam, Chry- 

lallis hand fecus, ac modo de Nymphis prioribus 

adfieruimus, fwfz filum omnes in fie partes futuri 

Animalculi continet, fed etiam ipfum illud futurum 

Aninialculum jam revera ejl : id, quod Arijiote- 

les, Harveus , alüque innumeri inficiantur. 

Prout autem praeterea adnotavimus, Formicae 

Nympham a Nympha Apiculae, hancque a 

Nympha Mufcae difcrepare • ita & Chryfallis 

(quod itidem indicavimus) ab omnibus illis dif- 

cernitur. Id vero ut in Chryfallide v. g. Papi¬ 

lionis clarius ob oculos ponamus, congruum o- 

mnino erit, difierentias, quibus & Nymphae in- 

teiTe, & Chrylallides ab omnibus Nymphis di¬ 

gno fei pofilmt; tum & id, quo Nymphae atque 

Chryfallides ab ipfis inde emerfiiris Infeblis diffe¬ 

runt; jufto ordine tam in tribus illis ante memo¬ 

ratis Nymphis, quam in Chryfallide, demon- 

flrare: ut adeo tanto innotefeat accuratius ea 

praeprimis notatu digniflima dos, qua penitus 

omnes inter fe conveniunt, quaeque, fecun¬ 

dum nos, in exabfa futuri Animalculi, o- 

mniumque ejus membrorum repraefentatione 

confillit. 

Primum ergo diferimen, quo fit, utNympha 

Formicae ^ magis cura Formica conveniat, 

quam Mufcae, Apiculae, aut Papilionis Nym¬ 

pha cum hifce Infeftis; & hinc a tribus illis 

modomemoraris Nymphis diverfa fit: id equi¬ 

dem in eo fitum ell, quod Formica vulgaris, 

minime alata, fed pediculis duntaxat & antennis 

praedita , harumce partium omnium firailitu- 

dinem aeque nitide & diflinbte tum temporis ex¬ 

hibeat , cum fub fpecie Nymphae delitefcit, 

ac poftmodum, quando ipfarn Formicae figu¬ 

ram induit. Excipe faltem, quod pediculi & 

antennae, quae in Formicae Nympha tanquam 

complicatae ob fervantur , in Formica rurfus 

alio penitus modo difpofitae atque exporrebtae 

fint. Quapropter fola fere partium diiflartim 

difpofitio,quae in Formica alia efl, quam in ejus 

Nympha , omne abfolvit inter, utramque dif- 

crimen ; quod quidem parvi admodum mo¬ 

menti efiie, nemo non facili negotio animadver¬ 

tit. Nihilo tamen fecius id ipfum, in Chry- 

fallidibus haud bene obfervatum , effecit, ut 

tota illius, quod palmarium efl in contempla¬ 

tione InfeiStorum, cognitio Cimmeriis fepulta 

tenebris ad hunc ufque diem jacuerit, & fidli- 

tia illa metamorphofis fuam duxerit originem. 

Alterum diferimen , quo Mufcae Nym¬ 

pha a figura Mufcae abludit, atque propterea 

ab 

en kan, maar oak niet mag of moet altyt draageti) het 

Jehe heeft .^gelijk wy datelyk van de voorige Popkens 

gefeghthebhen.^endehet geen Arifloteles Harveus 

en de eenoneyndig getal andere lochenen; niet alleen 

mede alle de deelen van het toekomende Dierkeii 

in fig bevat, maar het is ook het toekomende Dier- 

ken fclve. Endegelijk ivy nu voor ders aangemerkt heb^ 

ben, dat het Popken van een Mier verfeheelt van het 

Popken van een Bey , ende dat van een Bye ver- 

ficheelt van dat van een Vlieg; fio is V oo/^, dat het 

Gulde-popkep {gelyk ook aengeroert fi') jnede ver- 

fiheelt vafi die allen. Het welke op dative ontrent een 

Guld^üpken ,als by voorheelt van een Cappelleken a, 

klaitrder moogen toonen: fio is V, datwe de onder- 

fcheidentheden ^ waar door het eene Popken van het an¬ 

dere., ende het Gulde-popken van die alle onderkent 

kan werden; als ook waar in datfi van de genoemde 

Dierkens felve verfcheelen; fio in alle de drie genoem¬ 

de Popkens^ als mede in het Gulde-popken^ gefchikte- 

lyk fullenvoorfiellen; op dat alfoo het opmerkelykfle, 

waar in fi geheel ende al over eenkomen , ende datwe 

/eggen een nette vertooninge van het toekomende Dier- 

ken ende alle fijne leedemaaten te fijn^ te naukeuriger 

mag bekent werden. 

Het eerfie onderficheit dan, waar door het Popken 

van een Mier t> meerder gelykenis met de Mier heeft; 

als het Popken van een Vlieg., Bye, ofte Cape Heken 

met de gefiyde Dierkens; ende door welk onderfiheid, 

het ook van alle de drie genoemde Popkens komt te ver¬ 

fcheelen: Dat felve hefiaat hier in ; dat de gemeene 

Mier geen vleugelen , maar alleen pootkens, ende 

hoornkens, hebbende; de gelykenis van alle die dee¬ 

len, foo net ende klaar, de gefi alt e van een Popken 

aangenoomen 'hebbende, vertoont; als naderhant in 

de gefi alt e van een Mier filver. Behalven nogtans, 

dat de voetkens ende de hoornkens, die in het Popken 

van de Mier, als "‘t famen gevouwen , haar vertoo- 

nen, in de Mier wederom op een heel andere wijfi 

gefchikt ende uytgefirekt fijn. Soo dfi fchier alleen 

de fihikking van de genoemde deelen, haar anders 

vertonende in de Mier, als in haar Popken, het on¬ 

der f heit tuffen bet een ende het ander komt te maa- 

ken; het welk van hoe weinig gewight het is, een 

ider lightelyk bemerken ka;;.. Ende nogtans om dat 

dit niet wel ontrent de Gulde-popkens aangejnerkt 

is, foo is daar door degeheele kennis van het alder- 

voornaamfie, ontrent de hlocdcloofi Dierkens aan- 

merkelyk; in een vervarelyke donkerheid tot hier 

toe begraven geworden: ende de ingebeelde vervor¬ 

ming heft fer haar oorfpronk uitgetrokken. 

Het tweede onderfcheit nu, waar doorbet Popken 

van een Vlieg c afwijkt vande gefialte van de felve; en- 

C de 
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ab aliis quoque memoratis Infe£tis, horumque 

Nymphis, difcrepat j id in eo praecipue confi- 

llk, quod alae, quae in vulgari aut minus vul¬ 

gari Mufca diduftae , & fupra corpufculum 

expanfae, deprehenduntur , in Nympha ejus 

complicatae, atque ad latera inter pediculos, 

eadem ratione, ac in vulgari Formica, compli¬ 

catos, reconditae haereant: dum interim tam in 

Mufca, quam ejus Nympha, nec antennae, nec 

probofcis notabile quoddam aut effentiale difcri- 

men involvunt. 

Tertium porro diferimen, quo NymphaA- 

piculae ScabipfaApe, & a fupradidis infedis, 

horumve Nymphis, diftinguitur, eft, quod A- 

picula, praeter pediculos atque antennas, qua- 

tuor inhiper alis, & lingula, five probofeide in- 

trorfura retracla gaudens, omnes hafee partes 

fua in Nymplia, alio prorfuSjêc difficilius difccr- 

nendo litu, quam in femet ipfa, collocatas gerat. 

Alae namque, in modum vulgaris Mufeae ad 

latera inter pediculos complicatae funtj lingula 

vero feu probofcis, in Mufca aeque ac ejus Nym¬ 

pha fpedatu difficilis, perquam notabile heic in 

Apiculae Nympha diferimen producit j fiqui- 

dem ea admodum eleganter medio inter con- 

Trados pediculos loco inferta iit. 

Quemadmodum igitur omnes didarum Nym¬ 

pharum partes luculenter in iis obfervari poffunt, 

licet interim hinc inde per quaedam, ut ajunt, 

accidentia a fe mutuo difterant: ita omnibus ta¬ 

men &: lingulis hoc aequaliter commune eft, 

quod quaelibet futurum ex fe infedum nitideexpri- 

mat, imo ipfum illud infedum fit: Infedum, 

inquam, quod. Erucae inftar, (ut differentiam 

inter futurum infedum atque Nympham ea, qua 

par eft, perfpicuitate ob oculos ponamus), cutim 

fuam exuefe parans, depofitis paulo poft exuviis 
eadem ratione, ac Eruca vernatione defunda, 

novam induifle formam, & in aliud quafi Ani- 

malculum tranfmutatum eife videtur. Prout 

Libavius ^ hancce cutis permutationem in Bomby¬ 

cibus perquam appofite, ex ipfa natura, delcri- 

pfit, .atque fedulo adnotavit. 

Memoratu praeterea dignum eft, pediculos, 

alas, probofeidera, antennas, reliquafque par¬ 

tes, ibi locorum, ubi nudae jacent, neque fefe 

mutuo contegunt, membrana quadam craffitiei 

aequalis undique obduci; atque hinc eft, quod 

omnia fere membra in Nymphis mobilia, libera, 

êc flexilia appareant; fiquidem intervallo quo¬ 

dam , aeri pervio, a fe invicem diffita nec 

fe mutuo tangant, neque inter fe coalcfcere pof- 

fint. Haec etiara ratio eft, quare notabile iftud 

inter- 
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de daar door ook verjehilt va» de vordere genoemde: 

Dierkens ende haar Vopkens; dat felve is voorname^, 

lyk hier in geleegen; dat de vleugelen, devoelke in een 

gemeene of ongemeene Vlieg uytgefpannen, ende o- 

ver het lichaam heen gejirekt bevonden vierden, in 

haar Popken in een gevouwen, ende op de fjden tuf 

fen de beenkens ,die op de wyfe van de gemeene Mier 

tfaam gevouwen worden, geplaatjl Jif ; maakende 

nog de hoornkens nog het fauytken, foo in de vliegh 

als in haar popken, hier eenig merkelyk of wefentlyk 

onderfcheiu 

Wederom het derde onderfcheyt, waar door het 

Popken van een Byeaverfcheelt foo van haar felve als 

vande aangeroerde Dierkens, ofte ook vande Popkens 

derfelvei is, datfo behalven de heenkens ende de 

hoornkens nog vier vleugelen hebbende ,ende eenTon- 

geken ofte Snuytken dat innewaarts getrokken is; 

dat fe feg ik in haar Popken alle die deelen heel am- 

ders ende minder k enne lyk , als in haar felve, ge- 

plaatfl heeft. Want de vleugelen fyn op de manier als 

van een gemeene Vliegt tuffen de voetkens op de Jyden 

ingevQuwem ende het Tongeken , fbiaarelyk keme- 

lyk, foo wel in de Vlieg als in haar Popken, komt een 

fier aenmerkelyk onderfcheit hier in het Popken van 

een Bye tejnaaken-, al foo het felve foer aardig in 

midden tuffen de ingetrokke heenkens ingevoegt is, 

Gelyk dan alle de deelen van de genoemde Popkens 

in defelve foer merkelyk fyn ; hoewel nogtans bier 

ende daar toevallig onderfcheiden; foo is H datfe we¬ 

derom gelijkelijk hier in overeenkotnen, datfealle te 

farnen het toekomende Dierken nettelyk uytheelden, 

ja het dierken felve fyn; leggende gelyk een Rupfo 

(ofn het onderfcheit tuffen het toekomende Dier ende 

bet Popken foo veel mogelyk is uyt fe drukken) op 

haar vervellen ; het welke vel ajgejlroopt hebbende 

fy eeven gelyk als een vervelde Rupfo een nieuwe ge¬ 

daante fchynen aangenomnen te hebben, ende als vn 

een ander Dier verwijfelt te fyn. Gelyk Libavius'^ 

defo verandering vanhuyt, in de Sydewurmen, heel 

natuurelyk befchreven heeft, ende neerflig aangetee- 

kent. 

H Is mede aanmerkelyk, dat de Beenkens, Vleu- 

gelkens, het Snuytken, 4fi Hoornkens, ende fo& 

voorts overal met een vlies van eenparige dikte bekleeê 

werden; op de plaatfin daarfe los leggen en malkander en 

niet bedekken: en daarom zoo koomen ook,sneeft alle defo 

leedemaaten haar als beweegelyk, los ende buygfaam, 

in de genoemde Popkens, te vertoonen; fijnde tuffen 

beide eenigeopenewyte,waar door delugt Jpeelt, en hei 

eene lid het andere niet en komt te raaken;nogte waar 

door eenige der genoemde legden merkelyk aan een 

komen 
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intervallum, nonnullis tum partibus tantillum 

umbrae producens, nequaquam impedit, quo 

minus vera corpufculi figura, una cum omnibus 

ejus membris, accurate internofci queat. Hinc 

quoque Nymphae, mox ac, mutatione defun- 

ftae, unicolores evaferunt, inltar nivis ladtisve 

albiffimae noftris oculis apparent. 

In Chryfallidibus tamen, quarum nonnullae 

pariter Tub mutatione albefeunt, poftmodum 

auri colorem induentes, aut quandoque ftellii- 

lis, guttatifque maculis aureis fefe exornantes , 

aliquanto difficilior efl haecce piembrorum di- 

gnotio; quandoquidem pediculi, alae, 6c reli¬ 

quae partes in iis complicatae atque in unum 

compadtae funt. Unde vera earum forma ex- 

trinfecus adfpicientibus haud adeo clare patefeit; 

quod ipfum, uti mox indicabimus, praecipuis 

erroribus praebuit originem. 

Animadverfionem porro & hoc meretur, quod 

omnes iftae memoratorum trium infeétorum, 

Formicae nimirum, Mufeae, & Apis, Nym¬ 

phae illico poft abfblutam mutationem adeo mol¬ 

les, tenerae, flexiles, atque propemodum, ipfius 

inftar aquae, fluidae fint, viribus hinc carentes 

& plane inermes: unde etiam a Gafa , in inter¬ 

pretatione Necydali, haud abfque ratione inva¬ 

lidae nominantur, uti dodtiffimus Aldrovandus 

probe animadvertit; cum dos haec tantum non 

ad extremum ufque vernationis terminum in 

ipfis permaneat. Mollitiem hanc, cujus ratio¬ 

nem atque neceffitatem fuo tempore exponemus, 

Inf.Th Maufetus pariter'* in Chryfallidibusquibufilam 
videtur obfèrvaflè, inquiens: Quod Pliniusferi- 

bit , Chryfallidem ejje duro corpóre , id puto 

refpe&u Erucae intelligendum ejfe. Quin exu¬ 

viae ipfae, quas didtae Nymphae deponunt, ad 

modum tenues funt, &: adeo ardle contortae, 

complicatae, atque convolutae , ut vix, nifi ab 

artifice, hujufcemodi in experimentis bene ver- 

fato, demonftrari aut evolvi queant, uti pate¬ 

bit, quum in fequentibus lingulares noftras 

circa apes obfervationes, univerfum orbem in 

admirationem rapturas, exhibebimus. 

Nunc vero ad quartum progredimur diferi- 

men, ad Chryfallidem nimirum attinens, quod 

quidem longe infignius eft, neque tamen minus 

accidentale. Ut vero notum fit Leftori, quam¬ 

nam Chryfallidem cum fuo Papilione, atque de¬ 

inceps cum Formicae, Mufeae, ApifqueNym¬ 

pha , & tandem cum ipfis hilce modo nominatis 

Infêélis, accuratioris diftindlionis ergo, fimus 

collaturi j Chryfallis illa nobis pro exem¬ 

plo erit 5 quam Moufetus^ ^ fub numero XU. in¬ 

ter 

de Aurei 

1^, Inf.Th. 
(.• I .e. 14. 

komen te kleven. Het nvelke de reden is, dat deje 

tujjennvyte , ecnige fchadime makende met de een 

ende de andere deelkens, ons niet en komt te beletten^ 

de ivaare gefialte van het lichaam, ende die de lee- 

den dejplps, net te onderkennen; ende dat felfs foo 

draa aljje verandert Jijn , ende eenvervoig p)o vtit ais 

Jheeuvo ofte melk haar ons ge/igt vertoonen. 

Dan in de Gulde-popkens ,nx)aar van Jommige me^ 

de voit veranderen, en die naderhant eengout vervol¬ 

ge edeur aanneemen, en fommigé voeer met goude 

fiarrekens en Jlippelende vlaxkens verf en fyn : is 

dit onderkennen van leedemaaten voat moeyelijkef 

nogtans te doen, door reeden dat haarebeenkens, vleu- 

gelkens ende foo voorts, al daar aaneengevoegt 

ende tfaam geplakt voerden, Soo datvoe haar nette 

geftalte, defelve uyterlyk aanf ende, foo voel niet kun- 

nen bemerken : dat oorfaak van fonderlinge dvoaalin* 

gen gevoeefi is, alsvoe datelyk hooren fullen. 

Tis vorder aenmerkelyk, dat alle defe drievoorgefel- 

dePopkens datelyk naa haar verandering, f o voeek, 

foo teer , foo buygfaam, en foo vloeibaar als voater 

bykans zelver pjn, fjnde geheel onvoeerbaar ende 

fonder kragten: waarom fe ook vanGnfa, inde over- 

fettinge van bet Gulde-popken der Sijdewurmen niet 

fonder ree den Magteloofe genoemt werden, als dé 

deurlettcrde Aldrovandus wel aanteekent; en wel¬ 

ke hoedanigheydfy bykans tot het eynde van haar ver¬ 

vulling toe behouden. Deefe weeklykheid, waar van 

wy de reeden ende de nootfaakelykheid V fijner tijt 

fullen befchrijven, fchijnt ontrent fottnnige Gulde- 

popkens ook van Moufetus aangemerkt te wefen; wan*- 

neerhyfeght.^ Quod Plinius fcribit, chryfaiidetn 

efle duro corpore, id puto refpedtu Erucs intel¬ 

ligendum eflè. Soo fijn ook de vlieskens ,die de ge¬ 

noemde Popkens afflroopen, feer dun, ende foo digt 

ineengewonden, gevouwen , ende gerolt , datfs 

[waarlijk als van een ervaren in deefe foorten van 

ondervindingen kunnengetoont ofte ondekt werden;als 

blij kenfal,wanneer wy in hun vervolgh onfebefonde- 

re ondervindingen omtrent de Byen, tpt een verwon¬ 

dering van de geheele weerelt, fullen verhande¬ 

len. 

Maar wy hoornen nu tot het vierde onderfcheit, te 

weten, van het Gulde-popken dat vry meerder is, 

hoewel ook toevallig ; ende op dat de leefer hier fou 

moogen weeten, wat Gulde-popken vey met haar 

Cappelleken, ende dat dan vorder, met die van een 

Mier, Vlieg, ende Bye, als ook met de genoemde 

beeskens derfelve, om een naukeurig onderfcheit te 

maaken, fullen vergelijken: foo is H datwe dat Gul¬ 

de-popken fullen neemen-, het welke Moüfttus h by 

het getal van twaleven, onder de Cappelkn die by 

^ 2 daag 
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ter Papiliones diurnos depidtam exhibet; vel il¬ 

la , quam Goedartus in Experimento vigefimo 

primo Partis primae, defcripfit , a me in Tab. 

XXXV. vanis modis repraefentatam. 

Difcriraen ergo, quod huncce Papilionem in¬ 

ter ejufque Cliryfallidem, tum & inter ante di- 

dtas Nyiiiphas earumque Animalcula, intercedit, 

tale eft; quod, quae in Papilione grandes ad¬ 

modum, expanfae, êc fupra corpus, in tergo, 

penes humeros collocatae reperiuntur, Alae, in 

^ Chryfallidecoactae, complicatae & corrugatae 

xxx¥. fig. hnt in formam atque moleculam dimidii unguis 

^ ■ digiti auricularis, tumque adhuc verfus ventrem 

reflexae huic aequabiliter incumbant. M M. 

Probofeis, quae in Papilione ad formam 6c 

moleculam capitis aciculae contradta ,& crifpata, 

inter Furcas relidet, in Chryfallide fupra ven¬ 

trem , medio inter binas alas loco, juxta longi- 

D D. tudinem pulchre exporreda eft. D D. Utrinque 

penes probofeidem , inimitabili prorfus artificio, 

cujus rationem 6c caufam nonnullibi in lingula¬ 

ribus nofbris experimentis trademus, applicati 

FF. GG. haerent Pediculi, FF, GG, qui quidem in Pa¬ 

pilione alio penitus modo difpofiti obfervantur. 

Atque uti omnia mirifico digcfta ordine funt, 

jj_ ita pediculis accumbunt Antennae, I,I,quaeex- 

poiTcd:ae,6c fupra oculos locatae, in Papilione re¬ 

periuntur. Ut adeo in Chryfallide aeque, ac in 

Nympha, partes Infedi omnes videre liceat : 

corpufculum videlicet, alas, antennas, pedicu¬ 

los tc probofeidem: Furcae tamen aliquanto ob- 

fcurius fitae funt; id, quod in ipfo etiam Inledo 

obtinet; fiquidem 6c in hoc difficulter in confpe- 

clum veniant. 

Porro etiam cutis multo craffior eft ea parte, 

qua omnia Chryfallidis modo memorata membra 

cxtrinfecus obvolvit, quam qua intrinfecus'ea¬ 
dem inveftit. Praeterea omnia ifthaec mem¬ 

bra tam nitide 6c aequaliter ad fc mutuo ap¬ 

plicata funt , 6c medio veluti giutine cohae¬ 

rent, ut uniformem atque aequabilem par¬ 

tium videantur oftendere contiguitatem: quae 

ratio eft, cur haecce membra difficilius interftin- 

gui queant, nili artificio quis lingulari, fuo tem¬ 

pore a nobis patefaciendo, fuerit inftructus. Id 

ipfum quoque D. Moufeto non tantum impedi¬ 

mento fuit, quo minus exadam nobis Chryfalli- 

b. Tnf. Th. dis imaginem loco b citato exhibuerit; fed6i. Eun- 

induxit, ut vel negaret cum Arijiotele, ul- 

AureJ, las dari in Chrylalhde partes lenfii diftinguen- 

das, dum ait; Ne^us os illi^ ne<pue aliud manije-^ 

fium membrum. 

daag vliegen ons in fijn afbeeldingen vermout. Ofte 

bet Jelfidc dat Goedaert, in fijn Een-entvointighjls 

bevindinge^ in'’t eerfie deel, ons hefichrijft. En het 

voelke ik in mijn gj. plaat op verfcheyde manieren 

afheelde. 

Het onderficheit dan tuffen dat Cappelleken ende 

fijn Gulde-popken, als mede tuffen de genoemde Pop- 

kens ende haar Dierkens., is^ dat de Vleugelen, die 

haar fioo groot ende uytgefipannen vertoonen in het 

Cappelleken, ende boven het lichaam, op de ng Mn 

deficlmmerkens, geplaatfi te (tjn bevonden werden; 

in het Gulde-popken op een gefihooven, gevouwen^ 

ende gerimpelt fijn, tot de gefi alt e ende klecnheïd 

der halve nagel vande pink, ende dan nog omgehoogen 

fijnde naa den bnyk, daar op effen neergevleit. M M. 

Het tengeken ofte finuytken, ^tgeen tot de gefial- 

te ende kleenheid van een /pelden hooft, op ende om 

gekrultis, ende tiffen de pPrxkens geplaatjl in het 

Cappelleken; is in V Gulde popken in V lang over de 

buyk ende midden tuffehen by de vleugelen aardig uyt 

geflrekt. D D. Neffens dit finuytken voegen fig, door 

eenonnavolgelyke manier van fichikken ,waar van wy 

de reeden ende oorfiaak hier of daar in onfe befiondere 

ondervindingen geeven fiullen, de beenen; F F, G G, 

dewelke in het Cappelleken op een ganfeh andere wyje 

gefichikt tefiyn bevonden werden. Ende gelyk alles ver~ 

wonderlyk net geplaatfi: is, fioo voegen haar hierneffens 

de Hoornkens;\,\,dewelke in het Cappelleken opgeregt 

ends hoven de oogen geplaatfi fiyn. Soo dat in een 

Gulde-popken, fioo wel als in een Popken, alle deel en 

van het Dierken te fien fiyn. Als het lichaam , de 

vleugelen, de hoornkens, de beenen ende het fiiuyt- 

ken, wendende de Vorxkens nogtans wat duyfierder 

geplaatfi bevonden, dat ook in V Dierken plaats heeft; 

wantje daar moeyelyk te fien fijn. 

Vorders fioo is het huytken, daar alle de genoemde 

leedekens van een Gulde-popsken uytwendig meede 

omvangen werden, veel dikker als daar het inwendig 

defielve komt te bekleeden; waar by komt dat alle de 

geiïoemde leedemaaten fioo net ende effft aan een ge- 

kleeft eitde te fiamen gelymt werden, datje als een 

gladde ende effen verknogtheid van deelen fichijnen te 

vertoo7ien, waar door haare leedemaaten, tenjjy door 

een befiondere uytvinding, dewelke wy te fiyner tyt 

fiullen openbaaren, wat tnoeyelyk te onderficheyden. 

fiyn. Het welke de Heer Moufetus niet alleen be¬ 

let heef ons een nette afbeelding van dat Gulde-pop¬ 

ken, ter genoetndeplaatje te geeven-, maar felfsfioo 

lochent hy /w? Ariftoteles, datje eenige kenbaar e dee¬ 

len Jouden hebben. Neque os illi {fiegt hy ) nequê 

aliud manifeftum membrum. 

So3 Hac 
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Hac etiam in re Lïhcmtis " hallucinatur: quam¬ 

vis enim de Necydalo agens concedat, pediculo¬ 

rum in eo, alarum,& antennarum adefle veftigia, 

attamen inficiatur, diftinéla ibi & manifefla appa¬ 

rere membra, inquiens: Inde a parte anteriore 

typi pedum & cornuum funt^ a poft er tore ver fits la¬ 

tera veftigia alarum. Et paulo pofb rurfiis : 

Nulla videas membra diftin&a. Quin & D. 

Goedartius., veram Chryfiillidis naturam aeque 

parum, ac Moufetus aut quivis alius, intelligens, 

1'aciei humanae quandam fimilitudinem in ea o- 

llendere laboriofe fatagiqinque fuisChryfallidum 

figuris fubinde depingit; quas tamen imagines 

ibla ejus peperit Phantafia, cum potius nativam 

ilhus , quod revera apparet,elegantiam bona fide 

imitari dccuifiet At vero ficuti circa Chryfiillidis 

naturam infelix coecutivitr ita& citato loco mi¬ 

nime genuinam Erucae exhibet effigiem; fiqui- 

dem ea haudquaquam pilis, ffid fpinulis obfita 

fit, &, quam de Eruca, in Experimento fexto 

& vigefimo repraefentata , exhibet, figuram 

properaodum obtineat. 

Porro quoniam conglutinata illa Chryfiillidis 

membra fenfim indureficunt, aut ipfii Chryfalli- 

dis cuticula, quae prius tenera erat & mollicula, 

paulatim magis magifque arida & quafi cornea 

redditur, hineque viridefcentem, quo gaudebat 

ante, colorem cum vere aureo commutat; inde 

elt, quod membra ifthaec fenfim quoque magis 

jnagifque evadant immobilia ; donec tandem 

Chryfalhs illa, five potius Papilio fubChryfiil- 

Iidis fpecie , induraram illam cutem exuens, ea¬ 

dem, 'qua hadlenus ibi latuerat, forpaa prore¬ 

pat, aliam nullam intra hoc velamentum pafius 

mutationem, nifi folummodo, quod membra c- 

jus debilia, & aquae inflar diffluentia, quae ob 

humidi abundantiam prorfus erant immobilia 

lapfu temporis firmitudinem & robur acquifive- 

nnt; id, quod in Nymphis didis pariter locum 
habet. 

Poftquam vero hanc fuam cutem fieti tunicam 

depofuit Chryfallis; ttim demum alae vifibilem 

atque mirum in modum crefeunt & extendun¬ 

tur; pedcfquc, una cum reliquis membris, fefe 

evolvunt, & exporredi ea ratione , qua in Pa¬ 

pilione confpiciuntur, collocantur. 

Qitandoquidera tamen dida illa alarum accre¬ 

tio perquam fiibita eft, & propterea, nifi longo 

quis experimentorum ufu fuerit exercitatus, ad- 
niodum difficulter, uti decet, obffirvari atque 

snrclligi poteft; hinc minime mirum id videtur 

mi- 

Ï3 

Soo dwaalt hier ontrent ook Libaviiis, want hoe^ 

wel hy handelende van Jiet Popken der Sydewurmett 

toeftaat y daar tekenen van Beenen^ vleugelen ^ endé 

Hoornen te voefen; Joo loochent hy egter daar onder^ 

fcheidelyke ende ketthaare leedemaaten te fyn. Inde 

a parte anteriore { fegt hy) typi pedum Sc cor¬ 

nuum funt, a pofteriore verius latera veftigia a- 

lariim. Ende wederom een wjtynig laag er. Nulla 

videas membra diftinda. Ende de Heer Goed- 

aert, dewelke den aard van het Gulde-popken alfoo 

weyniggekeiu heeft y öA Moufetus, ofte iemant an¬ 

ders; dcfelve fis kt altyt eenige vergelykinge met een 

menfichen aanfigt in defielve , '’t geen hy ook in fyn af¬ 

beeldingen van fyn Gulde-popkcns y hier ende daar 

uytheelt; ons gevende teekeningen alleen naa fijn in¬ 

beeldingen, in plaats dat hy eeuvoudiglyk de aar¬ 

digheid van de natuurelyke vertooningen fiou volgen * 

Maar gelyk hy ontrent de natuur van een Gulde-pop¬ 

ken heeft koomen ongelukkelyk te dwaalen foo is'^t 

dathy ter genoemde plaatfe géenftns den Rups wel 

af heelt, wantfe fhet geen hayr, maar doorn kens be- 

fet is, ende ten naaften hy dcfelvegeftalte heeft, als 

hy in de Rupfi, in fyn fes en twintig ft e ondervindin- 

ge vertoont, afgeteekent heeft. 

Vorders, nade7naal de aan een gekleefde leedekcns 

van het Gulde-popken metter tijt verhard werdett, 
ofte dat de huyt van het Gulde-popken, dewelke in 

bet begin teer ende week was, allenxkens meer ende 

meer komt op te droogen ende hoornagtiger te wer¬ 

den; waar door ook de veruw, die in ^t eerft groenag- 

fig was,nu als een waaragtig Goud haar komt te ver- 

toonen; fio is ^t datfe ook meer ende meer onheweege- 

hjk koomen te werden; tot dat eyndelijk dit Gulde- 

popken, ofte het Cappellsken onder de geftalte van 

het felve, het genoemde verharde vel komt te verla¬ 

ten, ende in defelve gedaante, als H daarin heflooten 

lag, uyt te kruypen; geen andere verandering daat 

binnen ondergaan hebbende, als alleenig, dat de 

fvakke ende als water vloeibare leeden , door haar 

overtollige vogtigheid gans onbeweeglijk metter tijt 

gefterkt fyn gsivbtden: dat ook m de genoemde Popkens 

plaats heeft. 

Maar de Chryfallis, fijn genoemde vel ofte vlies 

verlaten heobende,fio gvoejen ende Jpannen de vleuge¬ 

len figtbaarelijk ende verwonderlijk uyt ; ende de 

beenen met de vordere leedemaaten fig uytftreckende 

ende haar opr egt ende, worden geplaatft ,alswe defilve 

inde Capellekens bevinden. 

P orders, nadcmaal de genoemde aangrocying der 

vleugelen fier fihielijk is, ende daar door ook fier 

fwaarelijk , ten fiy naa een lange ondervinding, te 

regt kan bemerkt ende verft aan werden: fio ge ft het 

my geen wonder , dat felfs de aldergelukkigfte ver- 

N ftpnt^ 
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mihi, quod vel fcliciffimji etiam ingenia, uti v.g. 

immortalis Harveus, aliique innumeri, hac in re 

aberraverint, ftatuentes , metamorphofin heic 

non fieri externam, nec ratione incrementi alarum 

in Chryfaliide , fed internam quoad omnia illius 

membra; urpotc quae aliam induere formam 

Harvens aflerit, Chryfallidi contra omnem ra¬ 

tionem perfecti nomen ovi impertitus. QLium 

enim allertaabIpfo transformatio nec extra, nec 

intra Chryfallidem unquam locum habeat; fanc 

in propatulo eft, Ipfius hac de rc opinionem o- 

mni penitus experientiae repugnare. Interim uri 

in vera hujufce rei natura detegenda infelix fuit 

Harveus ; ita & allertam fnam transformationem 

clare & diftincte exponere nequaquam potuit: 

liquidem, negans partium Epigenefin, hujus in 

locum fubfl ituat fuae duntaxat figmentum Phan- 

tafiae, metómorphofin nullo modo comprehen¬ 

dendam. Ifthaec tamen hoc loco tanquam per 

j>arenthefin didla 'funto : quoniam enim in fin- 

gulanbus noltris experimentis modum fumus de- 

feripturi, quo alae hae, & membra reliqua ac- 

crefeunt, fimulque deraonftraturi, qutenam 

mutationes, tam in ovulo Infcdli, quam ejus 

Chryfaliide ( quae bina ejufdem efle naturae 

comperimus), fingulis diebus, donec Eruca inde 

Papilio prorumpat,occurrant; hinc non diu¬ 

tius huicce rei nunc immorabimur. 

Oriod fi igitur accurate quis perpendat acciden¬ 

tales hafce differentias, quibus cum ipfae inter fe 

Nymphae, tum Chryfiillis a fuo Papilione, tum 

denique reliquae Nymphae ab ante reccnfitis fuis 

Infectis diferepant; atque vicifiim illas dotes, 

quibus eaedem rameum ipiis fuis Animalculis, 

quam univerfira inter fe mutuo conveniunt; ei 

profedto luce meridiana clarius elucefcat opor¬ 

tet, Nympham atque Chryfallidem ratione eo. 

rum, quae ad intimam iitriufquc naturam perti¬ 

nent, revera ne hilum quidem inter fe differre: 

quum haec aeque , ac illa, infedti inde prodituri 

formam nitide atque exacte rcprsefcntct. Id in¬ 

terim lubentes largimur, quod repra:fentatio h^c 

in priore, quam in polteriore, nudior fit6c ma¬ 

gis diftindta: verum tamen & tota haec res ab o- 

culi contemplantis acie , manuumque evolven¬ 

tium dexteritate, dependet; praeterquam,quod 

indefelfo Scrutatori abfconditiffima quaevis tan¬ 

dem patefiant. Nobis hinc perquam facile eft, 

omnes futuri Infedti partes in quacunque demum 

Chryfallidam fpecie exhibere : imo (nc quif- 

piain tergiverfator forte cum magno Harveo ob¬ 

jiciat , perfedtum heic adefle ovum , quod lapfu 

temporis transformari & membra acquirere pofilt) 

in. 

\Jlatiden, gelijk de onjlerjfelijke Harveus, endefaex 

j oneyndig getal andere meer, daar ontrent gedrwaalt 

hebben: fiellende een metamorphofa^ niet van buy- 

ten, en ontrent de armgroeying der vleugelen van het 

Gulde-Popken ,maar van binnen ontrent alle de leeden 

van het J'elve Gulde-popken ; die hy fegt dat haar 

hervormen; V geen hy tegens alle reeden een vol¬ 

maakt ey dan noemt. Maar naademaal fijn gefielde 

verandering nog binnen , nogte buyten het Gulde- 

popken.^ dit plaaM grijpt ^ Joo is dat fijn gevoelen 

hier tegens alle ervarentheid te fi rij den komt. Maar 

gelijk hy ongelukkig is gevoeefi om de regte waar¬ 

heid hier van te ondervinden, foo is hem ook niet 

mogelijk fijn gefielde verandering verfiaanbanr te 

manken, loochenende een toefetting van doelen s 

endenaa fijn inbeeldingen een onv erft aanh aar e ge¬ 

daante vervorming in de plaats fimeedende. Dan na- 

dcmaal iiy in orfie hefiondere ondervindingen de ma¬ 

nier hoe defie vleugelen en de andere leeden komen aan 

te groeyen, Jiillenbefichryven, ende met e enen toonen 

wat voor veranderingen, fioo in het ey van een bloe¬ 

deloos dier, als in fijn Gulde-popken (Joet welke wy 

van een natuur bevinden te wej'en ) dag voor dag, tot 

het in gejlalte van een Rups endeCappelleken daar uyt- 

kruypt, aan te merken fijn: fioo is H datwe het voor 

tegenswoordig hier hy laat en fi uiten: fiijnde dit gc-^. 

fiegt don een tujfihenreeden. 

Deefie toevallige onderficheidentheeden dan, fihtron¬ 

trent de Popkens onder malkanderen, als ontrent het 

Gulde-popken met haar Cappelleken, en de verde¬ 

re Popkens met haar aangeroerde Dierkens, wel aan¬ 

gemerkt fijn de, als ook van gelyken waar in datfie o- 

vereenkoomen , fioo met de Dierkens fielve, als in V 

gemeen onder malkanderen, fioo blykt immers klaar- 

lyk, dat het Popken niet van het Gulde-popken in 

den aard der dingen in het alderminfte wefientlyk ver- 

fichilt; want zoo wel het eene als het andere Popken 

de gedaante van het toekoomende Dier ken net ende or¬ 

dent elyk vertoont. Hoewel nogtans datwe geern toe¬ 

ft aan, dat de vertooning klaarder is in het eene als 

het andere; maar dit hangt alles aan het oog ende 

de hand waar mee de het befiien ende ontleed werd, be- 

halvcn dat nietter tyt voor den neerfitigen onderfiheker 

niets verborgen hlyfit. Waarom wy ook fieer makke- 

lyk in alle fioorten van ChryfialUdes, alle de leeden 

van het toekomende Dier ken vertoonen kunnen: ende 

dat fioo wel, op dat hier niemant edn uytvlugf 

komt te maaken, oogende mogelijk met den Heef 

Flarveus op een volmaakt ey , dat metier tyt fiou 

kimnenvervormtwerden en jeeden verkrygen; in den 

ogenblik haar er verandering fielfis, ofte in het be¬ 

gin , ah in het midden, ende eynde: jaa in de 

wurm 
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in ]pfo mutationis punclo five initio aeque, ac 

5« medio atque fine, quin ipfo ctiam in vermicu¬ 

lo, nondum in Chryfallidem mutato, huic prae- 

llando fumus pares. Adeo ut nullae occurrant 

Chryfallidum fpecies, quantumcunque mirabiles 

atque abfonas ipfis figuras ex ludicro proprii ce¬ 

rebelli pliantafmate Goedartius aliiqiie affinxerint^ 

in quibus omnes futuri Animalculi partes demon- 

ilrure non valeamus: idque haud minus eviden¬ 

ter, quam in vera quadam Nympha. Videtur 

ergo extra omnem dubitationis aleam pofitum 

efie, quod Chryfallis non nili ratione coloris at¬ 

que difpofitionis partium, id eft, ut ajunt, per 

accidens, a N ympha diferepet. 

Sed fquaerct forte quifpinni, quacnam fit ratio, 

quare in Nympha, quae ipfum revera jam Infe- 

Oumeft, longe manifcftius confpicua fint mem¬ 

bra, quam quidem in Chryfallide , quae haud 

minore jure ipfum jam efie Infedlum dicitur ? 

Et quamobrem partes illae in Nympha haud ad_ 

co inter fe fint conglutinatae? Aut qua de qaula 

Nymphae longe tenuiores deponant exuvias, 

■' quam Chrylallides \ utpote quae fuas haud aliter 

iere, ac pullus ovi tefiam , relinquunt? Huic 

equidem refpondeo, vix ac ne vix quidem ift- 

haec polle explicari j quum eorum rationes in 

arcana Summi Conditoris, qui alio alia Animantia 

vellitu donavit, fapientia atque arbitrio occlufae 

iateant. Unde nobis videtur, in hifce aeque, 

ac in aliis rebus abftrufioribus , omni indullria 

effie contendendum, ut exipfa potius natura,quam 

paupere nollri ratiocinii penu illarum rationes 

hauriamus. Aliter enim, ficubi leges atque ordines, 

a Sapientiffiino Conditore in rerum natura quam 

firmiffime llabilitos, haud preffo pede fequi- 

mur, five tantillum duntaxat inde defleftimus, 

neceffiim omnino eft, ut quovis momento in 

rerum feratatione aberremus, atque ab ipfis illis 

rationibus, quas inconfulti e cerebro noftro de- 

promfimus, decipiamur. 

Quandoquidem tamen iftae quaeftiones inda¬ 

gatu perquam dignae funt ; ea proponam, quae 

praelucente natura nobis hic innotefeunt. Anim¬ 

advertimus nimirum, Nymphas Formicarum, 

Mufearura, & Apum multo exiliori effie corpo¬ 

re, quam memoratam Chryfillidcm: unde fequi- 

tur neceflario, ipfarqm cutem quoque tenerio¬ 

rem efie. Praeterea Nymphae etiam humido 

iemper in loco detinentur, in quo extrema, quae 

paites earum inveftit, tunica difficulter indurari 

poteft. Nonne Formicarum Nymphae fub ter¬ 

ra 'delitefcunt ? Nymphae Mufearum in carnis 

piitrilagine, excrementis animalium, ahisve lo- 

u7/;7/i felve eer hy mg in een Popken kvmt te rcr- 

(indercn. Soo dat ons geen foorten van Chryfallides 

kunnen voorkoomen; hae klughtig en de in ivett voor 

drollige gejialtcnijjen ^datfe van den fArr Goedaert 

ofte andere ^ naa haare herfenheelden mogen afgetee- 

kent voeefen, viaar in vey nict alie deelen van het 

Dierken toonen kunnen. En dat foo klaar als in een 

voaaraghtige Nympha felve i volgens bet geen ik he- 

voejeji behbe, dat een Chryfallis van een Nympha.^ 

niet als maar in couleur en fihikking van deelen, toC” 

vallig verfchilt; 

Dan mogt mant vragen^ ivat is de reeden^ dat de 

heden in een Popken, dat bet Dierken felve is, veel 

klaarder haar veriooticn als in een Gulde-popken, dat 

meede het Dierken felve is ? ende voaarom dat de- 

felve niet aan een koomen te klecven in een nymphê? 

ofte ook wat de oorfaak is, dat de Popkens een veel 

dunder huytken afiroopen, als de Gulde-popkens ^ 

dewelke dat felven hykans als een Kuyken fjti 

fcbaalo laaien leggent Ik antwoordc dat deefe reeden 

feer Jw aar elyk te geven is, al foo haar oorjpronk in de 

verhorge wysheid en wille GODSopgejlooten is;die 

het eene dier anders als het andere hckleet heeft. . 

Waarom tvy oordeden foo bier als ook ontrem ande¬ 

re faaken die duyftcr fjn , datwe alle neerfigheid 

behoorden aan te wenden, om defclve liever uyt de 

natuur, als uyt onfefwakke redenen te putten. Want 

anders indien wy de regelen ende orderen, van den 

alwyfen Maaker, geheel onveranderlyk in den aard 

der faaken geftelt, niet naukeurig koomen naa te 

volgen, ofte daar van ook in bet minfte af te treeden ; 

foo moetenwy ons ider ogenblik inde ondervindingen 

der dingen bedriegen; ende de reedenen felve ,ae%vel~ 

kc wy foo onbedagt uyt ons brein koomen te putten, 

moeten nootfaakelyk ons verleiden. 

Egter naademaal dn naukeurig is, fto fal ik voor- 

feilen het licht dat de natuur ons levert. Wy bevinden 

dan dat de Popkens van deMieren,Eliegen,endeByen, 

veel kleender, fchoonder fyn van lichaam als hethy- 

gebraghte Gulde-popken, en waaromfy ook nootfi- 

kelyk teerder van huyt fyn. Hier by worden fy ge- 

duurig in een vogte plaats opgeflooten, alwaar het 

opperfte huytken van haave leedekens fwaarelyk fou- 

de kunnen verharden. Soo bevinden wy de Popkens 

van de Mieren onder de aarde: de Popkens der Vlie¬ 

gen in de verrotting van het vlees, inden afgank der 

Dieren, ofte op andere plaatfen die vogtig fijn. De 

Popkens vande Byen wederom bevinden wy niet ah 

D a 
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dsliumidis? Qiiin Apum Nymplias non humi- 

do foluni in loco reconditas deprehendimus, fêd 

vel cera etiam incluliis , atque infuper, more 

Bombycum, membrana tenui obtextas: adde, 

quod eo tempore, quo mutationis lladium in¬ 

grediuntur, partibus gaudeant ultra modum hu- 

midis, & quandoque duplo plus ad libellam pen- 

deant, quam Apiculae poftmodum inde prodi¬ 

turae. 

Eft vero admiratione pariter ac animadverfione 

dignilïhnum, quod omnis ifte humor per infen- 

libilem tranfpirationem prius difBari debeat, 

quam kdlefccntia illarum membra vel minimum 

fefe movere queant j dum interim toto hoc tem¬ 

pore aliud nullum recrementum exonerant. A- 

riltotelcs ^ ait: Neque ullum recidunt cthi excre- 

menuim. 

At contra Papilionum diurnofum Chryfallidcs 

(non in una heic Chrylallidc momturi paulo 

latius evagabimur) fub dio reperiuntur, nudae- 

que in aere libero fuas patrant mutationes, ma¬ 

ximam partem nulla penitus tela obtextae : un¬ 

de extima earum cuticula fiicile admodum indu¬ 

rari poteft, atque hinc etiam (prout fupra memo¬ 

ravimus), fervata eadem figura, qua ipfasinve- 

üierat, Sc fine ulla convolutione, ab ipfis deponi¬ 

tur. Accedit, quod cuticula Nymphae ^ Sca¬ 

rabaei naficornis , quae pariter fub tellure repe- 

ritur, adeo fit tenella, ut craflltiei ratione a vul¬ 

gans Chryfallidis tunica facile fuperettir. 

Utrum vero in hifce fita fit ratio, ob quam 

Chryfiliis indurefeit, non item Nympha ? Et 

quare Nympha tenui circumdata eft pellicula, e- 

jufque membra minus cohaerefeunt; contra au¬ 

tem Chryfallis duriore quafi tefta eft inclufa, 

ipfiufque partes omnes tanquam glutine inter fe 

adunatae funt? Id equidem me nefeire fateor can¬ 

didus. Quoniam enim Nymphae Apum, fic- 

ubi aëri nudo expofitae indurefeunt, moriuntuiq 

& vice veria Chryfallides, loco humidiore de¬ 

tentae, pariter fuffocantur: hinc vix induci pof- 

fum, ut credam , res, quae quotannis eadem 

femper lege , conftantilfima aeque ac fapientifii- 

raa , a Natura generantur, tantopere cafui efle 

obnoxias, & quafi ab aere coclique temperie pen¬ 

dere. Lubentes interim concedimus, ab hu- 

miditate fola derivandum efle , quod Nymphae 

minus indurentur • iterumque aeri & ficcitati de- 

■ bcri, quod Chryfallides non poffuit non indu- 

refccre. Verum tamen fi rurfum animadverti¬ 

mus, quod tunica, Chryfallides inveftiens, e- 
jufdem 

leen verborgen in een vogte plaatfe, nictar felver om* 

vangen te fijn metveas^ ende dan nog op de manier 

der Sydevourmen met een dun Vlies omfponnen: be~ 

halven alfe veranderen, datfe uytermaaten vogtig 

van leedemaaten Jijn , voeegende fommige vsel ivoe^e 

macti fiteciarder ais de toekoomende Bye felver. 

Ende het is aller vervöonderinge ende opmerking^ 

waardig^ dat alle dee/e voghtigheid door een onge^ 

voeligfie uytdamping moet verteert veerden, eer Ji 

hactre melkagtige leedemaaten in bet aldergeringjle 

kunnen heveeegen; haar afgaande in al dien tyt anders 

geen overtolligheden. Neque uilum reddunt alvi 

excrementum, fiegt Ariftoteles. ^ 

daarentegen de ChryfalUdesvande Cappcllekens die 

by daagh vliegen {ivy fiullenkct voat breeder als tot 

eenGulcle-Vopken uytjhecken ) voorden in de opens 

lugt bevonden., waar in fe onmiddelyk veranderen . 

fyncle een groot deel derfielve , in het alderminfie 

niet omjponnen} fioo dat haar opperfte huydeken feer 

ligt verhard kan werdenwelke fy ook {als ge- 

fiegt) in defelvc gefialte , Jbo als ’r haar ontvangt 

ende /onder eenigfins in een te rollen^verlaaten. Waar 

hy komt dat het huytken van het Popken der Torreh 

of een Neushoorn, dat meede in de aarde gevonden, 

werd., Joo dun is, dat het ligtelyk in dikte van het 

Vlies van een gemeen Gulde-popken kcm, overtroffen 

voerden. 

Maar of dit nu de redenen Jijn, waarom het Gul¬ 

de-popken verhard, ende het Popken niet ? Waarom 

het Popken met een dun Vlies is omwangen , ende 

haar leedekens niet aan een kleeven : ende daaren¬ 

tegen het Gulde-popken met een harde fchaale over- 

trocken is, ende alle haare leedekens als fiamen ge- 

Ijmt fyn ? Dat weet ik waarlijk niet. Want naade- 

maal de Popkens vemde Byen, als fe in de opene lugt 

verhard werden, koomen tejlerven; ende de Gtilde- 

popkens aljfe in een vogte plaas bejlooten werden, 

meede niet voort en koomen; foo en kan ik my niet 

inbeelden,dat faaken,dewelke alle j aar en op defelve 

' ftcmtv aft e ende feer wyfé order van de Natuur voort 

geteelt werden, foo geval lig [oude wefen,cnde ah 

aan lugt ende weer gebonden foudefijn. Hoewel nog- 

tems wy geern toeftaan dat de vogtigheid de eenige 

oorfaak is,waarom de Popkens niet en verharden; en¬ 

de de lugt ende de droogte wederom de reeden, waar¬ 

om de Gulde-popkens noodfaakelyk verharden moe¬ 

ten. Maar wedero7n infiende datwe in de Gulde-pop¬ 

kens het Vlies dat haar cmvangt van geeti eenparige 

dikte 
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jufdetïi haud ubique fit fpiflitudinis, fed ea par¬ 

te, qua contigua eft; aè'ri, crafiior exifiat, quam 

qua, ab aere remota, interiorem membrorum 

iuperficiem fuccingit j & quod porro in Nym¬ 

phis plane contrarium obtineat, quae propemo- 

dum ubique membrana aeque crafla indutae funt, 

atque propterea ab exficcante aeris vi multo fe 

minus valent defendere: his, inquamj confidera- 

tis nulla ratione adftipuiari poflumus, quod ift- 

hacc humiditatis confervatio,aut induratio Nym¬ 

pharum vel Chryfallidum,ullo modo fortuita fit: 

nificoufque fimul voluerimus delirare,ut minuta 

iilhaec animalcula cafu fortuito nafei, &e pu¬ 

tredine generari ftatuamus, adeoque de admiran- 

daNaturae follicitilTimae fapientia & providentia, 

quae in velHtu atque confervatione' horumce ani- 

raalculorum quam manifefiiffime elucet, dubita¬ 

re non abhorreamus. Concludo igitur,quod Ghrv- 
fallisaNympha non nifi per accidens difcrepeti& 

quod haec differentia in eo folumniodo haereat, 

quod Nympha tenui fit veftita involucro, Chry- 

fiillis contra craffiore atque magis indurato: qui¬ 

bus accedit, quod in Nympha partes omnes ma- 

nifcfte oculis pateant j at in Chryfallide paulo 

minus diftindle poflint confpici. Atque hae 

funt praecipuae differentiae; prout fuo loco, in 

fingularibus tradatibus, quam liquidiffime de- 
nionftrabitur. 

M Ö D U S, 

.O^io Vermiculi at pie Erucae in Nym¬ 
phas abeunti 

POffquam igitur unicum hadenus propofiiimus 

fundamentum omnium,quae in Infediscon¬ 

tingunt ,mutationum; atque offendimus,id in fola 

duntaxat Nympha fitum efle, iii quam omnis 

generis Vermiculi 6c Erucae lapfii temporis eva¬ 

dunt, aut, ut magis proprie loquamiir, pullu¬ 

lant five gemmant; exceptis interim illis Infedis, 

quae coufque fuo in ovo permanent, donec fuum 

ibi vigorem atque perfedionem, abfque alio quo¬ 

dam intermedio, indepta fint; vel iis etiam, qUae 

fub ovi fpecie figuram Nymphae abfeondentia 

inde tanquam omnibus numeris abfoluta pro¬ 

deunt, uti deinceps exponemus: hifce, inquam, 

demonftratis omnino neceffarium nobis efle vide¬ 
tur, ut, priufquam ad alteram noffram politio¬ 

nem tranfeamus, nonnihil attingamus 8c explice¬ 

mus modum, quo memorata mutatio contingit; 

fimulque illorum infedorum, quae didam mu¬ 
tationem fiibeunt, figuram offendamus. 

Qiium vero in figuris illorum Infedorum, 

quae 

: dikte bevinden; foo dat het dikker is daar het naa de 

lugtgek eert is ^als daar hetnaade lugtniet gekeertjijn^ 

de, de leedemaaten inwendig komt te bekleeden; en~ 

de dat we verders inde Popkens, dewelke wy meefi o- 

verat niet een eenpaarig vlies hekleet Jien te weejen , 

geheel bet tegendeel hefpeuren , foo dat defelve foo 

wel tegens de opdroogende lugt niet gewapent en Jijm 

foQ en kunnen wy dit injiende in het alderminjle niet 

toeftemnien , dat dit vogtig hlyven ofte verhard, 

werden van de Popkens ,ofte de Gulde-popkens ,eenig- 

Jins gcvallig foude weefen. Ten Jy datwe foo dwaas 

wilden fijn, datwe deefie kleene fihepfielen hy geval 

geboorne ende uytverrotting geteelde fiouden komen tè 

noemen; ende alfioo deefie wonderlyke wysheid ende 

voorpenigheid van de Natuur fioo overmerkelyk voor.^ 

fisiig > ontrent het bekleeden ende onderhouden deefi^r 

Beeskens, als in twyffel koomen te trekken, Waat 

op ik dan befiuyt, dat bet Gulde-popken van het Pop~ 

ken niet als toevallig verfichilt: en dat dit onderficheyt 

alleen hefiaat, in dat het Popken een dunne huyt heep ^ 

en het Guldè-popken een die dikker en v'erharder is; 

ivaar hy komt, dat men de leeden in een Popken klaar 

pen kan; daar defielve in bet Gulde-popken wat duy- 

fterder te fien fijn: En dit fijn de aldervoornaamjiê 

dijfierentien: als op fijn plaats, in de particuliere 

verhandelingen, naakter hlyken fiah 

DE manier, 

Op welke de Wormen, ende de Rup* 

fen, in Popkens veranderen. 

HEbbende nu fioo voorgeflelt den eenigen grontvefi 

van alle de veranderingen der Bloedeloofie Dier- 

kens ;ende gètoont defielve te fijn een Popken, in welké 

metier tytallerhandefioorten vanWurmkehs,endeRup- 

fienpomen te veranderen, ófte om eygéntlyker te fpreeken^ 

in iiyt te botten ofte te knoppen; uytfionderende nog- 

tans die Dierkens, dewelke fionder uyt Iftt ey te kruy- 

pen, onmtddeiijk daar in haUre flerkte ende volmaa- 

king afiwagten; ofte anders die, in geftalte van een 

ey de gedaante van een Popken verbergende, daar uyt 

ais een volmaakt dier te voorfichyn kotnen, als wè 

nog boor en fiullen; foo agten % voor al nootfiaakelijk 

te pjn, eerwe tot onfie tweede flellinge overgaan-; 

datwe ook eentgfms aanroeren, ende verklaaren dé 

manier op welke de genoemde veranderinge gefihiet; 

ende met een aanwyfien de geftalte van die Dierkens, 

dewelke de gefieyde verandering ondergaan. 

Nademaal dan fig niet alleen een aanmérkelijke. 

maar ook een oneyndclyke verficheidentheid, dewelke 

fiwarelyk te hefichryven Is^ vertoont ontrent het af^ 

E beeld^ 
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quae in Nymphas pullulant five gemmant, non 

folum notabilis, fed &C infinita defcriptuque diffi¬ 

cillima detur varietas; hinc, praecipuam dunta- 

xat heic exhibituri difierentiam, ea confidera- 

bimus, prout vel pedibus fiunt inftructa, vel iis 

carent. Obfiervamus igitur, Inlectorum, quae 

Nymphae vel Chryfiallidis figuram induunt, a- 

lia efie apoda alia fiex pedibus alia pluribus ^ 

gaudere. Atque uti notatu perquam dignum eft 

iftud dificrimen inter apoda, hecpoda,&polypoda, 

fi ca inter fiefie conferuntur; ira haud minor oc¬ 

currit ratione numeri pedum difterentia in tertia, 

polypodav videlicet, fipccie. Inter omnes tamen 

hofice pedes, fiex anticimaximam in pedatis Vet’^ 

miculis atque cxactiffimam merentur animad- 

verfionem; in apodis autem illa praecipue corpo¬ 

ris pars, quam aliis in Animantibus Thoracem 

adpellainus. 

Ut autem ratio quoque fiat manifefta, ob quam 

illud prae aliis dificrimen Infiedlorum, quo in pe^ 

data & apoda diftinguuntur, proponamus; id 

quidem ficitu perquam dignum ell, quod in Ver¬ 

miculis apodis illa , quam Thoracem vocavi¬ 

mus, pars nunquam vel mutetur vel transloce- 

fur; in Vermiculis vero vel Erucis, quae paucis 

pluribusve gaudent pedibus, fies pedes anterio¬ 

res nunquam amittantur , aut notabili quodam 

modo locum mutent i uti quidem praeter omnem 

veritatem nobis perfiuadere conatus efi: Goedartius. 

.Didii enim illi pediculi in plurimis^ ne dicam in 

omnibus, abfique minima loci mutatione, nun¬ 

quam non aflervantur. imo, quod maximam me¬ 

retur admirationem ,in plurimis VermiculoFum, 

quibus fiex fiunt pedes, eo tempore, quo in Nym¬ 

phas pullulant A adeo parvi eft momenti pedicu¬ 

lorum muiatio, ut eancc cognofici,nec animad¬ 

verti ullo modo queat; quales etiam cunque me- 

tamorphofies fiuo in cerebro cuderint omnes , ne¬ 

mine, quantum ficimus, excepto, Philofiophi. 

Qtremadmodum ergo haclenus memoratae ex¬ 

perientiae, orientis inftar Solis, tenebrofiimmeta- 

morphofium illarum umbram dimoventes clara 

& alma nobis luce affulgent; ita , hanc ipiam fi 

prefib pede ffqueremur grati, facili fiane negotio 

inde liceret addificere, quanam ratione obficurifi- 

fimae Inficdlorum pedibus carentium mutationes 

patrentur. Qioniam tamen per modum indu^ 

ftionis aliud ex alio concludere aut demonftrare 

haud conftituimus;hinc potius juxta dudlum ex¬ 

perimentorum noftrorum progreffuri dicemus, 

quod 

hcchfel der Dieren ^dexMelke in eenVopksn uythoiteH., 

ofte uytpnylen: foo is daerwe de voornaamfie ver- 

fchilkntheidnemende^onsgemerk op deWurmkens 

die voeten^ ende andere die geen voeten hebben, aU 

hier fullen afbeelden. Aljoo bemerken vey dan dat 

onder de Dierkens, devóelke degejlalte van een Pop~ 

ken, ojte Gtilde-popken , aanneemen ; eenige geen 

bcenkens a, andere fes beenkens b , ende de vordere 

meerder beenkens hebben c. Ende gélyk voy het ver^ 

fchil der geener, die geen voeten, fes voeten, ende 

meerder voetkens hebben , het felve met malkander 

vergelykende, feer aanmerkelyk bevinden: foo is 

datwe in de derde foorte , die voeten hebben, geen 

minder verfiheidentheid, ten aanfien van defelve koO“ 

men aan te merken, p'^an al voslk getal dér voeten 

nogtans ; de voorfefes de meefie ende nauvtkemigb- 

fle opmerking inde gevoete Wurmkens verdienen 

ende in de Wurmkens fonaer voetkens dat deel van 

haar lichaam, geen ivy in andere Dieren de Borf 

noemerh 

Maar om nu reeden te géeven, nvaarom ivy voor-^ 

naamentlyk de onderfebeidenheid , belangende dat 

eenige Beeskensgeen voeten,- ende andere voeten heb¬ 

ben, voorflellen ; foo is het feer naukeurig te ivee^ 

ten, dat inde Wurmkens fondsr beenen noit dat 

deel, het inelke 'wy de Borfl genoemt hebben, komt té 

veranderen, ofte verplaatfl te veerden : ende in dé 

Wurmen ofte Rupfen, die vÉeynig ofte veel voeten 

hebben, dat nimmer de voorfie beenen verlooreit 

veerden, ofte merkelyk verplaatfl; gelyk dë Heet 

Goedaert tegens alle voaarheid ons geern fou Veillen 

veysmaaken. Want de genoemde Beenkens in meefie 

foo niet in alle, fender het geringhjle verplaatfl të 

veerden, eeuveig ende altyt hlyven. Ende hetgeen aU 

Ie vcïveondering verdient, is, datvee in een feer groot 

getal van Wurmkens met fis voeten, aljfe in Popkens 

koomen uyt te botten d, de verveijfeling der beenkens 

van foo leeinig onderfiheyt bevinden te voeefin , dat 

defielve feenemaal; vaat voor vervormingen dat alle 

de Wysgecren, geene datvee voeten uitgefindert, ook 

in haar inbeeldingen fimeeden; onkennelyk ende onop- 

merkelyk is. 

Gelyk nu deefe ondervindingen , ads een heldere 

fionne boven de kimmen defier duyflere verveijfelingen 

verfiebeenen, ons een helder ende klaar licht aanbren¬ 

gen ■,fioo is'’t findien voy bet felve dankbaar elyk fouden 

volgen, dat het met fier voeinig moeite ons verklaaren 

fioukunnen, hoe hetjnde fieer donkere veranderingen 

der voeteloofi Dierke'ns toegaat. Dan naademaal voy 

door optelling het een uyt het ander niet voillen he~ 

fiuytcn ofte beveyfin: Soo is ^t datvee, onfie ondervin^* 

dingen liever volgende, fieggen fullen dat de voeten , 

vleugelen, hoornen, ende foo voorts, deveelke een 

findet 
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^’üöd pedes, alae, antennae, reliquaeque partes, 

quas Vermiculi non pedati jpoft peraétam muta¬ 

tionem 5 circa Thoracem adipifcuntur, nequaquam 

fub celerrima mutationis periodo ^ aut3 ut verius 

loquamur, fub repentina ilia membrorum pullu- 

latione vel igemmatione nafeantur j lèd quod 

eaedem fenfim , per modum Epigenefios, didlo 

loco, fub cute , una cum Vermiculo accreve¬ 

rint^; ita ut, dum memorata cutis,in capite aut 

dorfb Verraiculirupta, dehifeit, didlae illae partes 

tum demum in Vermiculo fefe manifeftent,Vermi- 

CLilumque hac ratione figura Nymphae induant. 

Inde etiam eft, quod facili admodum negotio 

pediculos iftos, alas, antennas, & reliqua, fub 

vermiculi pedibus membrifve carentis cute deli- 

ttfcentia, oculis exhibere valeamus: quemad¬ 

modum id ipfum revera praeftitimus praefente 

Nobiliffiino Y).Thevenot, Viro ob inufitatam in 

omni Scientiarum genere eruditionem omni lau¬ 

de majore j coram quo Apiculae vermiculum in 

Nympham Apiculae tranfmutavimus , cuticula 

circa caput difrupta, partes fubtus latitantes in a- 

pricum producendo. Et poftmodum j praefeh- 

tibus Illuftri D, Ldiirentio Magellotti, curiofifli- 

mo Naturae arcanorum Rufpatore ,codcmque fu- 

pra laudato D. Thevenot ^ omnia Papilionis mem¬ 

bra clare & diftindfe in Eruca demonftravimus. 

Quin vel Erucam in Ghryfallideni pro lubitu 

tautare callemus» 

Verum Iit rationes atque modos naturalium 

biutationum tribus c^uafi verbis, Sc fimilitu- 

dine quadam palpabili illuftratos demus j pau¬ 

cis id velim animadverfum, quod Nympha five 

Cbryfallis (de Animalculis non pedatis tantum 

hic agemus^ quandoquidem, ut poftea audiemus, 

mutatio in reliquis adeo manifefta eft, nulla ut 

egeat explicatione ) aliud nihilquam Vermicu¬ 

lus , qui temporis progrejfu accretis faa fah cute 

pedibus^ alis-^ reiiquifque membris ^ auSus, depo-^ 

fu jam jam didit cute nudas hafce partes omnes cla¬ 

re & diftmde oculis exponit. Qiiae quidem muta¬ 

tio, perperam Transformatio, Metambrphofis, 

Mors & Refurredio adpelkta, haud fane qiiid- 

piam involvit mirabilius, magifve eximium aut 

abilrufum, quam quod vilis quaedam pedihufque 

ecnculcata camporum herhula, fenfm hinc inde laxe 

protuberans ^ inque globum ^folliculum , gemmam.^ 

■calycem^ oculumve turgefeens , hoc tandem dehi- 

Jcente- venujlum florem benefico fuo Cultori grata 

imo 

fonder voetig Wurmken ontrent dè Borfi verhygt naa 

fyn verandering.^ niet in de fchielykheid der verande¬ 

ring-^ ofte., om eygentlyker te fpreeken ^ inde Jnelte 

vande iiythotting, ofte uytpuyling in leedemaaien, 

gehooren voerden; maar dat defehe van tyd tot tyd. , 

een toe doening van deelen., ter genoemde plaatfe ^ on¬ 

der het vel met het WuYmken aangegroeit fyn a- fa 

dat het genoemde vef op het hoof , ofte op de rug 

van het Wurmken openbar flende , de gefielde leeden 

haar dan eerfl in de Wurm koomen te openbaar en., en-- 

de defelve foo op die loyfe de gefitalte van een Vopken 

doen aanneemen. 

Hierom is 't ook , datvoe feer ligtelyk dcefe voe¬ 

ten, vleugelen , hoornen, en foo voorts, ander het 

vel van een voete-of leedeloes Wurmken verborgen ^ 

toonen kunnen; gelykvoe ook in de tegenvooordigheicl 

van den Jecr Eedelen Heer Thevenot, om fyn feer 

heerelyke kennis in alle voetehfi'happen genoegfaam 

hoven alle roem, een Wurm van een Bye in het Pop- 

ken van een Bye, het velleken ontrent het hooft doen¬ 

de harflen ,ende de verhorge leeden voor den dag doen¬ 

de ‘koomen , verandert hehhm. Ende naderhand in 

de tegensvooordigheid van den Hoogeedelcn Heer, den. 

naukeurigen onderfceker der natuurclyke geheimenif 

fen, den Heer Lorenfo Magallotti, als ook in "‘t by- 

fyn van den voornoeinden Heer Thevenot, hebben 

voy alle de deelen van een Cappelleken klaarelyk ends 

ondcrfcheidelyk in een Rupfe getoont, kunnende nog 

daarenbooven ,alsvee willen, een Rups in een Gulde- 

popken doen veranderen. 

Maar op dat vo^ de gronden der natuurelykeveran^ 

d'eringèn, ende de manieren derfelve, in twee drie 

woorden, ende met een taftbaare gelykenijfe verlicht, 

mogen voorfl ellen: foo moet men om kort te fyn al¬ 

leen verf aandat een Popken of Gulde-Popken j 

(wy f uilen maar betrekken tot de Dierkensfondervoe^ 

fen, nademaal in de andere, als we verder hoor en ful- 

len, de verandering foo klaar is, datfe gans geen uyt- 

legging van noden heeft) niet anders en is, als een 

Wurm, dewelke metter tyd onder fyn vel voe¬ 

ten, vleugelen j ende andere leederhaaten aange¬ 

groeit fijnde, nu uyterlyk alle defelve deelen het 

genoemd vel afgeftroopt hebbende ■, klaarelyk 

ende onderfcheidentlyk aan het gefigt komt te 

veitoonen. Syndedeefe verandering, verkeerdelyk 

vervorming j gedaante aflegging, doot en cpfianding 

genoemt, niet wonderbaarelijker, grooter, ofte dtiy- 

fterder; als dat een veragt ende vertreeden kruyt- 

)ce van den velde metter tyt hier ende daar lof- 

felyk begint uyt te puyien, eitde in een knopken 

opfwellcnde, met een cierelyken bloem, naa het 

open barften van het felve, haaren milden Quee- 

kei' komt toe te laggen» 

é 
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Irao fi. vel fanguinea Animalia huc quoque in 

comparationem adducere libeat, ne minimum 

profedto, ratione accretionis membrorum, inter 

haec & memoratum noltrum Vermiculum difcri- 

men reperiemus; quamvis interea nullum inter 

omnia fanguine gaudentia Animalia cum Vermi¬ 

culo, quoad iftas mutationes, adeo exadle con¬ 

veniat, ac quidem Rana, utpote quae in vemm 

quoque Nympham, Gyrim/m diGtam , tranfmu- 

tatur. Id , quod infra in explicationibus no- 

ftrarum iconum apparebit manifeftius, quando 

Gyrinum, Nympham Vermiculi, 6c flons folli¬ 

culum inter fe fumus collaturi 

Eaedem igitur mutationes, quae in Animali¬ 

bus Vegetativis obfervamus, in Senhtivis quoque 

obtinent: ut adeo infinita DEI Sapientia, & in- 

exhaufta Potentia ftupendam undique , nec ulla 

arte humana imitabilem fiiis fefe exhibeat in ope¬ 

ribus- utpote quae, paucis duntaxat fuperftruóla 

regulis, atque mirifico, nec cogitatione aflequen- 

do modo inter fe.convenientia, fuum omnia lo¬ 

quuntur Creatorem Optimum , Admirandum , 

& Adorabilem. 

Unde ferio haecce confideranti quam clarifll- 

me innotefeit illorum error, qui e naturalibus 

iftis atque facile intelligendis mutationibus mor¬ 

tuorum refurredfcionem demonftrare allabora- 

nint: cum haec tamen legum,quae in Natura ob- 

fervantur, vires non folum longe exfuperet j fed 

2c omnino nihil cum iis commune habeat, fola 

hinc fide, quae certa eft & indubitata rerum , 

quae fenfibus percipi haud poflunt, cognitio, 

cognofeenda atque admittenda. Profedto enim 

haud moriuntur illa Animalcula,quemadmodum 

Homo refurredturus: fed membra eorum faltem 

evadunt imm obilia fub tranfmutationis periodo. 

Id vero tara mirifica ratione perficitur, ut quis¬ 

piam certo crederet, neonatum quoddam Ani- 

malculum e veteri elfe regeneratum. Hocque 

folummodo refpedfu mortuorum rcfurreclio ex 

hifce Infeftis demonftrari poteft: quae qui¬ 

dem alia omnino res eft, quam imaginaria illa 

opinio, quafi haec Animalcula revera moreren¬ 

tur, aut membra ipforum transformarentur. 

Quin& haud minus graviter errant'illi, qui e 

naturalibus hifce mutationibus, quas Metamor- 

phofes perverfe vocitant, Foflilium five Metallo¬ 

rum transformationem ftabilire lategerunt; prout 

inter alios longe eruditiffimus D. Theodorus de 

Mayerne in epiftola dedicatoria, Moufeti libro de 

Infeflis praefixa, id afibrere non dubitavit, dum 

ait; 

Endefoo ixiy ket verder met de hloedryke Dieren 

Jouden willen vergelyken, foo isH datwe tuffen de 

aangroeingen in leedemaaten van defelve ^ ende die 

van ons genoemde Wurm ken ^niet het geringfte onder-* 

fiheid Jouden vinden: kooinende nogtans onder al~ 

Ie de hloedryke Dieren ge ene derfelver foo net 

jnet de veranderingen van een Wurm over een , 

als de Vorfch , de welke meede in een waaragtig 

Popken, Gyrinus genoemt, ko7nt te veranderen,. 

Als heneeden in de verklaaringen van onfe afheeldin-* 

gen, alwaar wy een vergelijkinge van het Vors pop-* 

ken, met een Wurm-popken , ende de Knop van 

een Bloem, maaken fulten, inde 46. plaat hlyken 

faL 

Soo dat defelve, veranderingen, deveelke Wy be¬ 

vinden ontrent de groetende fchepjelen ,ook plaats ne¬ 

men in de gevoelige : fjnde den onbegrypelyketf 

GOD ende den onnafpeurelyken Maakcr overwonder-* 

lyk ende onnavolgelyk in fyne werkenin welke al¬ 

le, op weinig regelen gegrontveji , en onnadenkelyk 

onder malkander overeenkoomende; Hy Goet, Ver-* 

wonder lyk, ende Aenhiddelyk is. 

Het welke nu ernjlig ingejten fjnde, foo hlykthief 

klarelyk de dwaaling van die geenen, dewelke, uyt 

deefe natuurlyke ende verjiaanhaare veranderingen , 

de opjiandmg der dooden hebben willen bewyjèn, de- 

welke de kragt, van de order in de natuur bemerke-* 

lyk, niet alleen geheel te boovengaat i maar ook , 

gans geen gelykénis in defelve vindende, alleen door 

"^t geloof, het welke een feekere ende overtuygde ken-* 

nije is der dingen die men niet en fet, moet bekent 

ende aangenoomen werden. Want inder waarheid de- 

fe Dierkensflerven niet, als de menfeh , die weder 

fal opftaan ; maar haare leedematen worden alleen 

onheweeglyk , wanneer Jy vergroejen. En dit gaat 

foo wonderbaar lyk in fyn werk,dat men waarlyk fou 

gelooven, dat '’er een nieuw opgeflaan Dierke uyt 

het oude was herboor en. En ten defen aanfien 

alleen kan men die opflanding der dooden uyt defe 

Dierkens bewyfcn. Dus dan een heel andere faak is, 

als dat men fg fou inbeelden, dat defelve beeskens 

waarlyk furven; of dat hunne leeden vervormt fou- 

den worden. Soo grojfelyk dw aaien ook die geenen, 

dewelke uyt deefe natuurclyke veranderingen, ver¬ 

keer delyk Vervormingen van haar genoemt, de ge¬ 

daante veranderingen der bergwerken ofte Metallen 

hebben willen ftaande houden; als onder anderen de 

deurletterde Heer Theodorus de Majerne in fijn 

opdragt, voor het Boek van Moufetus, van de Bloe¬ 

de loof Dierkens, geflelt ,cnder deeje woorden ftaan¬ 

de houd. Imo {Jegt hy) a tranfmurantiir ani¬ 

ma.' 
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metallis denegatimi Stc. 

Verum ut telam coeptam pertexamus, quem¬ 

admodum mutatio Vermiculi,lex pedibus inllru- 

cti, priore etiam facilior intelledlu eftj cum is 

duntaxat alas adipifeatur a^ejufque membra aeque 

nitide, ordinatim,& pedetentira egerminare live 

propullulare obferventur, ac quidem in florum 

Iicrbarumque vegetatione contingit; ut adeo ill:^ 

haec mutatio vel accuratius etiam cum memorata 

horis pullulatione, & membrorum in Rana in¬ 

cremento, congruat, quam paulo ante propolita 

Vermiculi, pedibus orbi, mutatio; itaprofedto 

inon Ikie ratione mirari fubit, quod tot tantique 

experientia, eruditione,Scacerrimajudicandi fa¬ 

cultate pollentes \^iri, qui curam omnem atque 

induftriam pervelligandishifce mutationibus quo¬ 

vis tempore impenderunt, per tantam feculorum 

feriem adeO infeliciter liac in re erraverint; ma- 

nifeda haecce tc concinna naturalium mutatio¬ 

num, leil potius pullulationum in membra 

geminationum, fpedtacula fidfitiis ornamentis, 

propriique cerebelli Chima.eris öbfcurantes. 

ïnde profedto ell, quod tota haec res non tan¬ 

tum fpiffillimis fit involuta tenebris, atque aE 

imperitioribus nulla ratione comprebendi potue¬ 

rit; Icd quod vel diligentilfimi etiam Naturae 

, Aldrovafidus, Moufetus, Libavius, 

Goedaertius^ & cur non alii omnes ? eoufque fint 

decepti, ut non dubitaverint modo 6c ancipites va¬ 

cillaverint, verum praejudicata opinione fafeinati 

iplam experimentorum convincentium lucem, 

quam fuismet oculis videbant, pernegaverinti. 

&CC,. 

Maar unt voort te gmm ^ g<^{yk de verandering 

van een Wurmken met fes voeten , datMeenig maar 

vleugelen krygt ^ , ende ontrent het voelke voy de/el- 

ve nette ^ ordentelyke, ende lang faam e uytbotting ^ 

ofte uytpuyling in leedemaaten bemerken , alsvee on¬ 

trent de gevcajfen, bloemen, ende kruyden geveaar 

veerden , nog ligter te verf aan is ■: ende netter over¬ 

een koniing met het genoemde uytbotten van een bloem, 

ende het aangroeien van leeden in een Vorfch, heeft, 

alswe nu in een voetelQOs Wurmken voorgeflelt heb¬ 

ben ; foo is "’t datvos met alle reeden ons verwonde¬ 

ren, datfoo een groot getal van ervarene , ge leer dé 

ende doordringende verflanden, dewelke van tyt tot 

tyt, met alle her ende neerfiigheid, deefe verande¬ 

ringen onderfogt hebben; een tyt van foo veel eeuwen, 

foo ongelukkig gedvoaalt hebben; verduyjierende 

deefe klaare ende nette vertooningen der natuurelykè 

veranderingen, ofte anders uytbottingen ende uyt 

puylmgen in leedemaaten, met eyge uytgevondené 

verf erf len , ende herfenbeelden. Dewelke deefe 

faak niet alleen als in een dikken neevel ingewikkelt 

hebben,en voor de onkundige onverfl aanbaar gemaakt» 

ntaar de alderneerjiigfle onderfoekers van de Natuur, 

tó/j-Aldro vandus, Moufetus, Libavius,Goedaert, 

ende waarom niet alle de and ere? Jyn er door bedroQ-> 

gen geworden; twyffelende ende waggelende niet al¬ 

leen, maar, door vooroordeel ingenomen , loochenen¬ 

de de klaarheid der overredende ondervindinge felvé^ 

die Je voor oogenfagen. 

CAPÜT TERTIUM. 

öjtendit, quanam ratione verum natu¬ 

ralium mutationum fundamentum, fve 
cognitio Nymphae ^ obfcurata ó' cor¬ 

rupta fit: fubjunHa dein ejus illuftra- 
tione atque reftitutione in integrum. 

POftqUam iil praecedentibus luce meridiana 

clarius domonftravimus, quod Nympha fi- 

Chryfallis aliud nihil fit, nili ipfum inde 

proditurum Infeélüra; fimulque abunde evici¬ 

mus, illam intra Vermiculum hujufvC pelliculam 

haud aliter, ac tenerum & pullulantem florem 

fuo in Calyce, delitefcere ; atqite hinc , diim, 

floris inftar fuo e folliculo prorumpentis, mem¬ 

brorum intus ptogemmantium vi pellicula ifi- 

haecdehifcit, membra illa, hadleniis non confpi- 

cua 

HET ilL HOOFTSTUK, 

Inhoudende ^ hoe de ware grond dei? 

natirarlykè veranderingen j ofte de ken- 

niffe van het Popken, is verdonkert en¬ 

de verdurven geworden: met de ver- 

Clafiug,ende de herftellirig van defelve. 

NAdemaal 'ioy middag klaair in het voorgaande, 

het Popken ofte Gulde-popken, het Dierken 

felve tefyhgetooHt hebben; ende met een overvloedig 

aangeweefen, dat het felve in de Wurm offyn vel, 

eeven als een tee're ende uytpuylende bloem in Jyn 

knop befooten is ; waarom het felve vél door de in¬ 

wendig uytpuylende léedemaaten , eyndelyk , als 

door een bloem, die uyt Jyn knop barjl, opeti fply ten¬ 

de, het de genoemde onfigth aar e leeden uytwendig komt 

tevertoonen: in welke vértooningè der verborgt ke- 

F dt» 
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cua, deniutn oculis fpe<5tanda exhiberi; quae 

externa membrorum latitantium futuri Animab 

culi apparitio ipfam Nymphae naturam confti- 

tuit, fivc cognitionem fundamenii, quo natura¬ 

les hae mutationes nituntur, totam in le comple- 

élimn Poftqiiam, ajo, haec omnia in praecc^* 

dentibus fatis fuperque demonllrata funt j haud 

equidem volupe mihi cll, infignem opinionum 

contrariantium numerum heic nunc recenlere, 

fuifque quamlibet cum Audloribus refutare, qui 

circa veram Nymphae vel Chryfallidis formam, 

atque mutationis modum, errantes, fuis falfarum 

imaginationum fordibus totam hanc rem obfcu- 

rarunt, inquinarunt & corruperunt. Qi-iid e- 

nim opus elt haec difeutere ? Quum fic a fine fe¬ 

cundae hujus thefios noftrac removeremur lon¬ 

gius , & firapkx veritatis demonftratio erroribus 

quam validifiime refellendis fola fufficiat. 

Quandoquidem tamen elaboratifllmum D. 

Müufeti opus omnium fere illorum manibus teri¬ 

tur, qui Infectorum naturae & mutationibus in- 

veftigandis operam navant; atque id ipfum non 

modo propriis laudati Auétoris, aliorümque Vi¬ 

rorum doctiffimorum, Wottonij Gefneri^ ^ Pen- 

nii, experimentis nititur; verum praeterea qua¬ 

dringentis pluribus e Scriptoribus, quos inter &: 

Celeberrimus Aldrovrandus locum habet, conge- 

fium, tum etiam ad Ariflotelis^ Philolbphi fa- 

migerattffimi, regulas adeo exadke conformatum 

cft, ut non nifi rariffime ab iis recedat: hinc ab- 

efle fime non poflumus, quin ea heic allegemus, 

quae Ipfe, in fuo illo de Infe&h libro, de Bom¬ 

bycum transmutationibus, tanquam exemplum 

reliquarum omnium, at contra indoleni Sc veram 

harumce mutationum rationem, proponit, di¬ 

cens a. Illud pulchrum & ohfervatione dignum; ca* 

piH Bombycis caudam Papilionis in metamorphoji illa 

Aureli ana conftituere; caudam vero caput, quod in 

reliquis itm Erucis omnibus in Aureliam verjls con¬ 

tingit. Et rurfus eodem loco ubi data opera 

de Chryfallidibus agit, haec prpnunciat: Neque 

os illi, neque aliud manijejlum membrum. Quae qui¬ 

dem omnia cum contrarientur penitus perfpicuis 

& diftin6tis, quas ante expofuimus, obfervatio- 

nibusnoftris, atque ex haftenus didlis facile re¬ 

fellantur, haud ulterius dficutiemiis. Neque & 

mirabimur deinceps, eruditiflimum hunc Bri¬ 

tannum , infelici fedu.dhum errore circa res quam 

facillime inveftigandas (qui ipfe error ab aliis 

jamdum p.ereximiis Anglis, in libro quodam 

Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nafeentium 

inicripto, notatus cft) ne verbulum quidem de 

vero iftarum mutationum modo muflitalle: cum 

tamen 

dematen van het toekomende Dierken, eygentlijk 

het vceefen van het Popken bejlaat, ofte de ken^ 

nijfe van den grontvefi der natuurelijke verande^ 

ringen geleegen is. Het felve dan in het voorige ge- 

noegfaamaangenuefen hebbende:en lujl,het my miniet^ 

foo op datvee te veerdiger ten eynde van dhonsfvoeede 

voorflel koomen moogen, ais meede om dat de enkele 

vdorflelling der waarheid het alderkragtigfie de doo* 

ling kan overtuygen, een groot getal van gevoelens 

hier op te haaien , ende de felve in de perfoonen te 

Weerleggen, dewelke ontrent de waare gedaante van 

een Popken, ofte Gulde-popken, als meede de manier 

haarer veranderinge , gedwadlt hebben ; Ende foo 

door valfche gevoelens defelve feenemaal hebbett koo¬ 

men te verdonkeren, te hevuylen , ende te verder¬ 

ven. 

Eg ter nademaal het doorgeleerde werk vanden 

Heer Moufetus^ in de handen van meefi alle de 

onderfoékers van den aart, ende de veranderinge» 

der hloedeloofe Dier ken s, bevind: het welke vorder Sj 

brhalven dat het fteunt op de ondervindingen van 

hetn felve, als op die van de Heer en Wottonus , 

Gefirerus ende Pennius \ nog uyt een getal van meer 

als vier hondert fchryvers, daer onder fg mede de 

vermaarde Aldrovandus bevind, is famen geftelti 

ende naa de regelen van den roemruchtigen Wyjgeer 

Ariftorelcs, daar hy niet als feerjelden afgaat, ge* 

vormt; foo ijl, datwe niet kunnen nalaaten voor te 

feilen, wat hy van de veranderinge der Sydewur* 

men, als een voorbeelt van alle andere, maar noch- 

tansteegensden aart ende waarheid haarer verwijjelin- 

gen, in Jyn boek vande Bloedeloofe Dierkens ,voorfielt. 

Illudapulchrum (fythy') 6c obfervatione di¬ 

gnum ; caput Bombicis caudam Papilionis in me- 

tamorphofi illa Aureliana eonftituere ; caudam 

vero caput, quod in reliquis item Erucis omni¬ 

bus in Aureliam verfis contingit. En wederom 

m ^t felfde Boek ^, handelende voordagtelyk vaft 

de Gulde-popkens. Soofgthy: Neque os illi ne* 

que aliud manifeftum membrum. Welke faaken 

nademaalfe tegens otifi voorgefelde klaare ende on* 

'dsrfcheidentlyke ondervindingen flryden, ende ligte.‘ 

lyk uyt het geene alreeds gefegt is, wederlegt wer* 

den; foo fullen wy fe niet verder aanroeren. Ons 

ook niet meer verwonderende, dat defe doorletterde 

Engelfman, foo ongelukkig dwaalendie ontrent din¬ 

gen, die feer ligt te onderfeken Jyn ; en welke 

dwaaling wy ook alreede, hy andere feer opmerkely- 

ke Engelfche Heer en, in een boek dat Jè van de 

planten ontrent Cambrits waffende befehreven heb¬ 

ben, f in voorgefelt; one niet het geringfe van de 

waare 
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Tomre manief haarer verandèriitgen komt iefiggen. 

Te r egt en nochtans tegens den vermaanden ivyjgee^' 

Arifloteles in V/elfde hooftftuk bejluytende, dat een 

Gülde-popken vaneen Rups geen Ey is. Dit Jyn fynè 

vidordpn: Gaeterum {/egt hy) quid hic cum ovo 

communionis ? illud alio animali deponitur, ex- 

fors adlualis vitae & motus; Aurelia a nullo de¬ 

ponitur. éed ab uno in aliud transformatun 

Egter hoe’wel hy lochent het een Ey te ivefen , foo 

durft hy ook niet jeggen het een Dier te Jyn: maar 

hy houdftaande, dat het iets is tu/ihen. het eene Dier^ 

ende het andere; als fynde hy hem een derde tujfëhen 

een Rups ende een Cappel. hy vaart dan voort. Nihi¬ 

lominus {/egt hy) Ovum non efle Aureliam ex 

praedidislkis patet, eftque revera Erucae in hanc* 

atque hujus in Papilionem transmutatio quaedam 

dicenda, non generatio. Maar nademaal hem dé 

Jaak al te voonderlyk fchynt, ende ais geheel onop^i- 

lojfelyk; die nogtans feer ligt is te verklaar en, endé 

niet fnvaarder is, als wy fe ons felve verbeelden ; 

foo neemt hy ^ gelyk in foo een gelegentheyt ivy dik~ 

maal fen gebeuren ^ Jyn toevlugt tot GODS onbe¬ 

paalde Mogentheyd: eindigende in deefe woorden. 

Satis fcio {/egt hy ) quam Ariftotelici ingenium 

mirifica transmutatione torquent, & DEI inde-; 

terminatam potentiam nobis commendant. 

Maar verlatende de gelétterde ^ dewelke haar feeié 

verkeert inbeelden, alle ende ook defe waarheeden , 

inde oude en vermaarde fihryvers opgejlooten te Jyni 

daar nogtans de vrugtbaaré natuur alle /bomers dé 

/elfde naakt én klaar aan ons vertoont j endé daar etp 

booven nog foo milt isy dat/e in H 7mdden van ih 

winterdoormiddel vaneen oven, ofte andere door 

kunfi veroor/aakte warinte^ ons haare veranderim 

gen ontrent deefi faaken, gelyk wy 7neenigmaal on-r 

detvonden hebben, 7iiet enwygert klarelyk te vertoom 

reen. Sao laat ons nu eens, in een ofte twee voor^ 

heelden, foen; met wat faftelyke onwaarheeden JelJs 

perfoonen, die haar leeven,/oo in het onderfoeken tatt 

de teeling der dieren in ^t gemeen, als in bet onver¬ 

drietig navor/chen van de veranderingen dee/cTt 

Dierkens in V hefonder ^ doorgehragt hebben, dê 

fuyvere en de waare verteoningen dee/er verwijfe- 

lingen; mitmtrelyke uytgroeingen in kenhaare lee- 

den, bemeufelt en verdonkert hebben. 

Voor cerjl komt ons dan te vooren de tweede Dê- 

mocritus, khxN&MS,dewelke daar in teegens de hel¬ 

dere waarheeden dee/er ondervindingen met Arifto- 

teles over een komt, dat hy het Gulde-popken, dap 

inder daad het Dierken felve is, een volmaakt Ey 

noemt, ende waar uyt het Dierken door vervor- 

ming nog eerji gehoor en fon moeten werden. Syfie 

¥^■03 a-, ubiait: 2'alia fuocins funt In/eBormn fe- vooorden luyden, in/yn a boek van de voorteeling deit 

tameh eodem ih capite contra Arijlotelis, Philo- 

lophi celeberrimi, effatum recte eoncli:j)dat,quod 

Chryiallis Erucae haud fit bvum. En ipla ejus 

verba! Gaeterum, inquit, quid hic cum ovo com¬ 

munionis'i illud alio Animali deponitur , exfors a- 

Plualis vitae &' motus: Aurelia a nullo deponitur , 

fed ah uno in aliud transformatur. Interim ^ quan¬ 

tumvis neget Aureliam ovum efle, haüd tamen 

& Animal eam appellare audet, ftatuens potius, 

quod fit medium quodpiam inter hoc & illud A- 

nimal; cum juxta ipfius opinionem fit tertium 

quid inter Erucam Papilionem. Ita enim por¬ 

ro loquitur: Nihiloniinus Ovum nxnt ejfe Aureliam 

ex praediBis fatis patet, ejique revera Erucae in 

hanc, atque hujus in Papilionem tranfinutatio quae¬ 

dam dicenda, non generatio. Verum quandoqui¬ 

dem res haec Ipfi nimis prodigiofa & quafi penr- 

tus inexplicabilis videtur, quae tamen admodum 

facile explicari potefl;, nec nifi ab Imaginatione 

noftra impenetrabilis fingitur; hinc, quod in e- 

jusmodi cafibus haud faro fieri folet, ad imrnen- 

lam Dei potentiam confugiens hifce verbis finit: 

Satis/cio, quam Ariftotelici ingenium mirifica trans¬ 

mutatione torquent, & Dei indeterminatam Poten¬ 

tiam nobis commendant; 

Sed fuö relinquimus geiiio Êimditörum illos j 

qui temere opinantur, uti cujuslibet alterius* ita 

&hujufce rei veritates invetuftis atque celebriori¬ 

bus Audtoribus reconditas efle: cum tamen al- 

toa mater* Natura,aeftate quavis nudas eafdem 

atqite manifeffilTimas nobis exhibeat; 6c infuper 

adeo benigna fit, ut* media etiam hyeme, ope 

caloris * fornace aliave arte eXcitati, fuas in hifce 

rebus mutationes* prout pluries fumus experti, 

clare nobis demonftrare haud renuat. Videamus 

potius uno alterove Ipecimine* quam palpabili¬ 

bus mendaciis genuinae & nativae harumce mu¬ 

tationum, quae naturales duntaxat membrorum 

in confpedlum prodeuntium pullulationes funt, 

imagines ab ejuflnodi etiam Viris commaculatae, 

inquinatae,8e obfufeatae fint, qui tam indagatione 

generationis Animalium in genere* quam perti- 

naciffimo mutationum horumce fpeciatim Infe¬ 

ctorum ferutinio totam aetatem triverunt. 

Primus igitur in Scenam prodeat alter ille De¬ 

mocritus , Harveus * qui limpidis Experimento¬ 

rum veritatibus in eo praeprimis adverfatur * 

quod cum Ariftoteié ftatuat, Chryfallidem , quae 

ipfum tamen revera Infedbum eft, perfeBum elie 

lib. de evam, atque ex hoc demum ope transformatio- 

faim. Ex- Infedlum nafei debere. Audi ipfiflima Ejus 
UCi II, 

mma F a- Dm 
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fii'tna {y er mes ab Arijlotele diBcC)^ quae inïtio hn- 

perfe&a edita, fibi viBum quaerunt, indeque nu¬ 

triuntur <1^ augentur, de Eruca in Aureliam, de ovo 

impcrfeBo in perfeBum ovum & femen. Qiiibus e- 

quidem verbis non modo cum Ariftotele Chry- 

fallidem perfedtum ovum appellat, quod juxta 

Eundem nec Eruca nec Papilio eft j verum 6c 

falfae Moujeti opinioni videtur adftipulari, qua 

Is Chryfallidem medium quid inter Erucam & 

Papilionem elTe afierit. Quin & eadem verba 

indicant, Ipfum vel Infedta, quae abfolute mox 

cxovo, nunquam vsrb e Vermiculo aut Nym¬ 

pha prodeunt, minime cognita habuiffej vel fal- 

tem exiftimalfe , mutationem , quam fubeunt, 

ih ipfb ovo jam contingere adeoque generatio¬ 

nem hanc illi prorfus elle fimilem, quam in Gal¬ 

linarum ovis fieri defcribit, aut 6c illi, quam 

4. Lib. cie nafcentibus ex ovo Infedtorum Vermiculis « 
Genen A- praedicat, utpote , juxta Ipfius effatum , cum 

<rrc. Lvi I. generatione pullorum ex ovo ad amuffim conve¬ 

nientem. 

Verum ut ut Cl. Harveus Chryfallidem per- 

fedti nomine ovi infigniat, haud tamen ftatuit, 

Infectum ex eo , tanquam ex interno &; non 

Confpicuo principio, oriri; qua ratione ex o- 

vo gallinaceo pullum nafci afierit: aut In- 

^cdtum ex altera iftius ovi parte fabricari, 

èx altera vero incrementi materiem haurire; id, 

quod pariter in generatione pullorum fieri affir¬ 

mat. Imo vero foiidior multo Ejus eft hac de 

re fententia ; quandoquidem ^ cum Arifiotek 

pro rato habet iftud axioma ; E verme ita fit a- 

nmal, ut non ex ejus parte ,ficut ex ovo,fed to¬ 

tus crefcat, & articulatum animal evadat. Quae 

quidem verba, ab Harveo ex Ariftotele deprom¬ 

pta, fi, nulla habita ratione, quod laudatus A- 

riftoteles Aureliam ovum appellet, ipfa cum re, 

iiti quotannis a Natura nobis exhibetur, confer¬ 

rentur; veram profeflro Nymphae indolem quam 

proxime exprimerent: quum autem Harveus « 

cum Ariftotele ^ metamorphofin praeterea heic 

fingat, quam unius rei alterandae in plures alias 

diftributionem vocat, alibi vero e hacce periphra- 

fi defcribit: In generatione per 7neta?norpbofin , quafi 

figillo imprefto velproplafinate concinnata finguntur: 

materia fc. tota transformata : hinc a veritate non 

fblum abfcedit quam longiflime; fed & genu¬ 

inam naturalis mutationis indolem prorfus adul¬ 

terat , & tenebris involvit, utpote fiótitiam illam 

metamorphofin, feu imaginariam transformatio¬ 

nem 
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Dieren , aldus. Talia quoque {fegt hy) funt ïm 

fedtorLim femina, (vermes ab Ariftotele diöra ) 

quae initio imperfede edita, fibi viétum quae¬ 

runt, indeque nutriuntur & augentur, de Eruca 

in Aureliam , de ovo imperfedfo in perfeélum 

ovum £c femen. In vcelke vooorden behalven dat 

hy het Gulde-popken een volmaakt Ey met Ariftote- 
les noemt, "^tgeen by den felven nog Rups Hogte Cap- 

pelts; foo is ^t dat hy ook fchynt het otivoaaregevoe¬ 

len van Moufetus toe te ftemmen > het voelke het 

Gulde-popken iets tuften een Rups en de een Cappel 

Jy^ ftaande houd. Toonende vorder in defelve 

vooorden, dat hy of die Bloedeloofe Dierkens , die on-^ 

middelyk uyteenEy koomen,endenooit uyteenWurni 

ofte uyt een Vopken, niet gekent en heeft: ofte dat hy 

gevotlt heeft, dat haar verandering, in het Ey fel- 

ver van haar otjdergaan foude voerden, Ende dat 

dan die teeling niet anders en fou voeefen, als de felf- 

de, devoelke hy, ontrent de Hoender Eyeren te ge¬ 

beuren, voorftelt; ofte ook die , devoelke^ hy, on¬ 

trent deWurmenvan de Bloedeloofe Dieren uyt een Ey 

tegefchieden, voorgeeft; ende devoelke hy hem wet de 

geboorte derKuykens uyt een Ey geheel overeenkomt, 

Vorders hoeveel de Heer Harveus het Gulde- 

popken een volmaakt Ey noemt, foo en is nogtansJyn 

gevoelen niet, dat het bloedeloos Dierken daar uyt, 

als uyt een invoendig ende onfigtbaar begint fel, Jyn 

oorfpronk fou neemen, gelyk hy een Kuyken uyt 

het Ey van een Hoen, op die manier fegt gebooren te 

voerden, ofdat het uit een gedeelte van ditEy foufa-- 

mengefteltvoerden,ende uyt het andere toeneemen-,als 

hy meede ontrent de teeling vande Kuykens voorftelt, 

neen: maar Jyn gevoelen is hier ontrent veeljeherpfin- 

niger,houdende in fyn^Boek vande teeling der Dieren 

met Ariftoteles voor vaft, deefe geloof-fpreuk. E 

verme ita fit animal, ut non ex ejus parte, ficut 

ex ovo, fed totus crefcat, & articulatum ani¬ 

mal evadat. Welke woorden van Harveus uyt 

voortgehragt, in dien fe, fonder opfigt ts 

neemen, dat de genoemde Ariftoteles het Gulde- 

popken eet; Ey noemt; met defaakfelve gelykfe ons 

alle jaaren in den aard der dingen voorkomt, ver- 

geleeken wier den-, de waare gefchapentheid van een 

Popken ten naaften by Jouden nytdrukken : maar al- 

foo c Harveus nog daar en boven een vorming met ^ 

Ariftoteles hier komt by te verfteren, feggen die ts 

Jyn. Unius rei alterandEe in plures alias diftri- 

butio, ofte ^ als met een omfchryving. In genera¬ 

tione per metamorphofin ; quafi figillo imprefib 

vel proplafinate concinnata finguntur: materia fc. 

tota transformata. Soo ift dat by niet alleen Jeer 

verre van de waarheid af dwaalt: maar ook niet mag- 

tigjynde, deefe gedroomde gedaante verandering , 

'ofte 
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Rem ita , Ut ckre intclligi queat j nequaquam ; efie ingeheelde vervorming up te leggen^ ehde ver-i 

fiaanhaar te rnaaken; foo iji dat hy de natuurelyké valens explicare. 

Ut HarVei de tranfmutatiöne Infedo^ 
rum opinionem, quantumvis ne vel corticem 

ipfiLis rei attingat , perquam tamen ingenic- 

lam , tanto facilius intelligamusj fimulque in- 

notefcat, quam mifere illico & graviter aberre¬ 

mus , ubi 5 neglcótis argumentorum , quae ab 

experimentis rerum fuppeditantur , ponderi¬ 

bus , folius noftri ratiocinii dudfcum (equi¬ 

mur : ipfifiima verba, quae totum Ejus de hac 
tranfmutatiöne commentum compledluntur, 

huc tranferibemus, prout in Libro Ipflus ** le- 

ffuntur. 

Duplici modo ^ ait, aliquid ex aliquo {^tanquam 

ex materia) fieri, idqtte tam arte, quam natura, 

ac praecipue in generatione Animalium^ ohfervavimus. 

Alter ejl, 'cum ab aliquo exifiente fit; veluti ex 

ligno y Ic&us i ex lapide yfiatiia: cum nempe tota fu¬ 

turi opificii materia jam eXtite'rit, antequam in for¬ 

mam producatur y aut operis aliquid inchoetur. Al¬ 

ter autem modus cjl, cum materia fimul &■ forma¬ 

tur y & fit. Quemadmodum igitur opera duplici mo¬ 

do ab arte perficiuntur; altero nempe, cum materiem 

jam paratam artifex fcat, dividit, 0" detrahendo 

quod fuperflmm efi y imaginem relinquit y ut ftatua- 

rius facere flet; altero autem y cum figulus eandem 

imaginem ex luto addendo fiv e augendo, ér figuran¬ 

do format , fimulque materiam parat, praeparat, 

aptat y & applicat {atque hoc padlo imago potius 

fisBa quam fiila dicitur) .• ita pariter in generatione 

Animalium; quaedam ex materia prius co&a ér auEla 

fi rmantur y ér transfiguramur y omnefique partes fi¬ 

mul Metamorphofin oriuntur y ac dijiinguun- 

tuTy perfeEiumque Animal enaficitur: quadam vero, 

faBa parte una prae altera y ex eadem materia pofiea 

fimul nutriuntur y augentur y ér formantur; habent 

fi^- partes alias aliis priores ac poflerioresy eodem- 

que tempore ér augentur ér formantur. - Horum fa¬ 

brica a parte tinay tanquam ab origine incipit y ejuf- 

fue ope reliqua membra adfcifeimtur: atque haec per 

Epf. 

verandering , foofe in der daad is , f e en e maal ver-^ 

donkert ende vervalfl. 

Dan op dative fyn gevoelen van de vervorming y dat 

fieer aardig is, hoewelfeifis niet overeenkomende met 

de fcorfe der fuiken y te heeter verfiaan moogen-, ende 

ook met eenen fen hoe ellendig ende grof Vóy koömen 

te dwaaleUy alswe de overredende ondervindingen der 

faaken verlaatende y alleen ons verfiant koomen te vol¬ 

gen ; foo is V datwe fyn gantfiche gevoelen, ontrent 

deefé verandering , hier hy fullen feilen, ende het 

fièlve tot Voldoening van onfe lantsgenocten, van 

woort tot woort vertaalen. Syne woorden dan luy^ 

den in fijn boek van deTeellng der Dieren y aldus. 

” Op tweederhande manier {fegt hy) hebben wy on^ 

dervonden iets uyt iets {gelyk als uyt een fioffe) te 

Werden, ende dat foo wel door de kiinfi als door de 

natuur y vooiimmentlyk in de teeling der Dieren. 

De eene manier is , als '‘er iets wert uyt iets dat 

voorweefient is ; gelyk als uyt hout een bedfiedSy 

uytfleen een heelt; wanneer namentlyk de gantfiche 

ftojfe van "’t toekomende gehou voorwe fint geweefl isy 

voor al eer het tot fyn gedaante gebragtwert, ofte 

éerdatter iets van '’t werk begonnen wert. De andere 

” manier is, wanneer de fioffe tegelykgedaante ver-i 

” krygtyCn wort. Gelyk dan op tweederhande maniey 

” door dekunjidewerkenvolmaaktwerden; door de ee- 

” nenamentlykyals de kunjlenaar de bereide fioffe fiiyt^ 

ende aftrekkende wat overvloedig is,het heelt daar 

” uyt overig laat, gelyk een beelt-houwer pleegt te 

” doen: door de andere maniery wanneer een potte- 

” bakker, ofiboet-feerder, het felve heelt uyt kley , 

” daar hy doende, ofte het vermeerderende, ende ge- 

” da ante gevende, hoetfert of vormt; ende te gelyk 

” de fioffe maakt, bereit, voegt, ende toepafi ofte 

” verwerkt { ende op deefe Wyfe Wort het heelt bequa- 

” mergefegt gemaakt te fyn, als geft alt e ende fatfoeii 

” gegeven;) fo van gslyken in de teeling der Die- 

” ren; fommige worden Uyt eenfiofféfi zworen be- 

” reyt ende voltoit gefialteniffe gegeeven y endever- 

” andert van de eene gedaante 'inde andere; ende al ds 

” de el en worde;; te gelyk door vervorming (Meta- 

” morphofis) gehoor en, ende onderjeheiden , en dé 

’ daar groeit een volmaakt dier uyt; maar anderé 

” Dieren, het eene deel vervolgens naadt andere ge-^ 

” 7naakt fy^ide, die worden namaals uyt defelvefloffé 

” te gelyk gevoet y vermeerdert ende gedaante gege- 

” ven; fy hebben 7iatnclyk e enige deeleUy die vroeger 

” en fojnmige die laater gemaakt fyn als de andere, 

” ende op defelve tyt Wordenfe vermeerdert en de ge- 

” daante gegeven. Deefer Dieren timmeragie be- 

G gint 
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Epigenefin fieri dicimus; fenfim nempe, partem 

pofipartem: efique ifihaec prae altera , proprie diBa 

generatio. 

Priori modo fit Infe Piorum generatio ^ ubi Vermis 

per Metamorpliofin cx Ovo nafcitur j vel ex iM- 

tcria putrefcente {humido-ficceficente^ velficco-hu- 

mefcente) primordia procreantur,, e quibus (tanquam 

ex Eruca ad perfe&am magnitudinem au Pia,, vel ex 

Aureli a') par Metamofpliofin Ptfp/V/o vel Mu fica o- 

riturjufia magnitudine , nec a primo ortu quid- 

qiiam audlior fit. PerfePliora autem Animalia fian-^ 

gulnea, per Epigenefin, five partium fiip er ad ditio¬ 

nem Jiunt ; ac poflquam nata fiunt, adoleficunt ér' 

ad uk/aIv pertingunt. In illis cafus feii fortuna 

Videtur maxime generationem promovere in quibus 

forma oritur ex potentia materiae praeexifientis, 

caujjaque prima generationis efi materia potius, quam 

ejjiciens externum; unde etiam Animalia haec imper- 

JePllora fiunt, ér genas fiuum minus fervant i a , mi- 

nufique perpetua , quam fianguinea terrefiria vel a- 

quatilia, quae ab univoco principio (nempe ab 

eadem fpecie) aeternitatem confequuntur : /;«- 

jifique rei caujfam primam Naturae & Virtuti vege- 

taiivae afiignamus. 

Quaedam igitur Animalia faa fiponte neficuntur, 

ex materia fiponte vel cafiu concoPla; ut Ariftoteles 

Metaph. L. vii. c. 9. videtur ajjerere. Quorumfic. 

materia potejl a fie ipfia moveri,eo motu a caju, quo Je¬ 

men movet in generatione aliorum animalium. Idem- 

que in generatione animalium contingit, quod in ar¬ 

te; quaedam enim ah arte fiunt, atque eadem a ca¬ 

fiu, utfianitas: quaedam nnnequam fine arte, ut do¬ 

mus. 

Apes, Crabrones, Vupiliones ér' quaecunque ex E- 

rtica per Metamorphofin generantur , caJu orta , 

ideoque genus fiuum haud fiervantia dicuntur: Leo 

vero, aut Gallus , nunquam cafiu, aut fiponte 

tanquam a natura, (ive opijke fiacultate divini0- 

re 

gint vaneen Deelgelykvan eenoorfipronk; endedoof 

middel derfielve foo veerden de vorder e leedemaaten 

verkrcegcn; Ende deefic Dieren fieggen vcy te voorden 

door toevoeging, ofi toedoening van deelen ( Epi^ 

genefis ) ellenkskens, voerdende namelyk bet eene 

deel naa het ander; ende dit is eygentlyk geboorte, 

ofite telinge, als het eene deel eer is als "^t andere. 

’’ Op de cerfie voyfie gefichiet de teeling van de 

bloet ontbeer ende Dieren, alvmar de Wurm door 

Vervorming ( Metamorphoils ) een Ey gehoo-^ 

ren voert; ofite uyt een verrottende ofi vergaande 

JhjJe (een vogtigheid epdroegende ofte eenlge droo-^ 

ge Jüke vervügtigende) voorden de beginfelenvoort- 

g et eelt, uyt voelke {gelyk uyt een Pupje tot volko-» 

men grootte vermeerdert fiynde, ofite uyt een GuU 

de-popken) door vervorming een Cappelleken, of 

Vlieg, met volkomen groote gehoor en voerd, hes 

voelke van Jyn eerfie oorfipronk niet het gering fie 

grooter voerd. Maar de volmaakter Dieren, die 

hhet hebben, die voorden gehoor en door een toefietting, 

of bydoening van deelen, (Epigenefis), ende nae 

” datfe gehoor en Jyn voorden Je grooter , ende geraa- 

” ken tot haar vollen ouderdom, ofite anders tot haar. 

” befie levens kraght. Inde bloet-cntheerende Die- 

” ren fichynt bet geval gevoeldlg de voortteeling tê 

” bevorderen; in defielve voort de gedaante gebooren 

” uyt kragtvandevoorvoefiendejloifie, ende de eerfie 

’’ oorfiaak van de teeling is meer de fioffe, als het 

” voer kende uytvoendige ; voaarom ook deefie Dierea 

” onvolmaakter Jyn, ende haar gejlagt minder on- 

” derhoudende, ende minder duurende ofite befiandig 

” hlyvende, als de bloet-ryke, aard oj'v'at er Dieren, 

” devoelke van een eennarnlg hegintfiel (naameoitlyk 

” van defielve gemeene gedaante ) haare eeuvoigheid, 

” ofite haare altyt-duurende onderhouding verkrygen e 

ende deefier fiaake eerfie oorfiaak fichryven voy toe 

” de natuur , ende de groeiende kragt. 

” Eenige Dieren dan groeien van haar fielven,uyt 

” een fiojfie die van fielven, ofte door V geval, bereit 

” igclyk Axï&otó.tsJchynt tevoillenfiggen. Wel- 

” kers fiojfie namentlyk van haar fielve kan be- 

” voeegt voerden, door die bevoeeging van V ge- 

” val, door voelke het faat beweegt in de teeling 

’’ der andere Dieren. Het fielve gebeurt in de tee- 

” ling der Dieren, dat in de kunflgebeurt: eenige Jyn 

” door de kunfi, ende defielfide ook van k geval, als 

” degefiontheid: eenige Jyn nooit fionder kunfi , als 

” een huys. 

” DeBeyen, deïlorfielen, Capellekens, ende alle 

” die uyt een Rupfie [door gedaante-vervorming geteelt 

” voerden, die worden by geval gehoorne, ende haar 

” gejlagt niet onderhoudende Dieren gefiegt: maar 

een Leeuvo, ojte Haan,die en voorden nooit door geval 

' f ofite 
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'rèexifiiint; & potius , qmd fpecie Jibi fimile gene¬ 

ret^ quam qmd materiam fuppeditet idoneam^ re¬ 

quirunt. 

Ingeneratmiè per'hAtX:timoxp\iö^VL\. qüafi figillo 

impreffo vel proplafmate concinnata finguntur j 

materia fc. iota transformata. Animal autem, quod 

perJLpigmcCm procreatur ^ materiam fmul attrahit^ 

■parat^ concoquit.^ èr eadem utitur : formatur fmul 

& augetur. In illis plafticavis ea.ndem fimilarem 

materiam fecat .y feÜamque difponit, &• m membra 

redigit; facitque ex fimilari materia, dijjimila- 

rem ; Jive ex fuhjecia materia fimilari , organa 

dijfimtlaria. In his vero, dum partes alias .y ali- 

ierque difipofitas ordine proareat ; aliam quoque ^ 

atque aliter di/pofitam materiam requirit ^ ac facit t 

his nempe vel illis partibus generandis magis ido¬ 

neam. 

Hafteniis tlarveus: verUm quot vci'ba, tot ^e- 

i-e errores m hac Ejus diflertatione fefeofierunt. 

Unde vel tanto magis miramur, Virum, in Ar¬ 

canorum Naturae inveftigatione exercitatiffi- 

mum, tam graves potuific errores committere in 

iliis ipfis etiam rebus, quas fola duntaxat per ex¬ 

perimenta addifeere licet. QLiemadmodum enim 

diligentia Ejus , quam inquirendae veritati nava¬ 

vit, inimitabilis fane fuit, atque a nobis non fb- 

lum, fedab univerfo quoque orbe^ aeternas exi¬ 

git gratiasj ita omni laude fuperior efi: candidus 

Ejus animus,a voluntate quempiam decipiendi re- 

motifiimus t quum in praefatione mox laudati fui 

libri perquam ingenue fic loquatui\ Quapropter 

(^cordate leSor) nolo mihi, de Generatione Ani¬ 

malium firibenti, quicquam credas : ipfios oculos 

tuos mihi tefies dx' judices appello. Quoniam enim 

fidentia omnisperfeBa^. iis principiis innititur ^ quae 

ex fienfiu compertis originem ducunt, Jingulari cura 

enitendum, ut per frequentes Animalium diffeBione 

eadem perfpeBa & explorata habeas: fiecus fi feceris, 

opinionem quidem tumidam & fluBuantem acquires, 

Jblidam autem certamque fidentiam non affeque- 

ris. 

Caetciiira haud animus nobis efi: j omnia ilutic 

ab Harveo afierta, feorfim finguk, refutarcifiqui- 

dem per cvidentilfimas, quas ante propofuimus, 

veri- 

If 

” ofie van fielfis; maar \fi Jyn vdn de natuur als 

van eën voerkelyk Goddelyk vermoogen, ende Jy 

” vereyffehen eerder iets,dan door gedaante fig gely- 

” ken teelt, als dat een bequameftoffe verfichafi. 

” In de teeling door gedaanie-vervorming (Me- 

” tamorphofis) foo voort de Dieren een geflalte^ 

” nis gegeven, gclyk als door een ingedrukt zegels 

” merk , ofte toehereit voorvormfel; de geheele ge- 

” daante namentlyk verandert fjnie. Maar bet Dier^ 

” dal door toedocnlng van deelen (Epigenefis) voort 

” voortgeteelt, dat trekt de ftojfe te gelyk tot fg , 

” het berdt die, ende hetgehruykt defelve : het krygt 

” gedaante te gelyk ende het vermeerdert. In de Die- 

ren die haar gedaante veranderen, daar hefnyt of 

” deelt de vorm-kragt defelve gelyk aart ige fiofe, en- 

” de die gedeelt hebbende fchikfe in order , endé 

” berekfetot Leedemaaten; ende maakt uyt een ge- 

” lykefiofe een ongelyke, ofte uyt een gelykaartigé 

” ondervoorpene fioffe verfchillende voerktuygen-. 

” Maar in die Dieren, die door toefetting ofte aangroe- 

” ing van deelen gehoor en voerden, als de vormkragt 

” andere deelen, ende anders tfamen-gefielt met or- 

” der voorthrengt; foo vereyflfe ende maakt ook een 

” andere, ende anders gefielde ftoffe, tot deefie ofte dié 

” deelen te teelcn meer hequaam. 

Dus verre Harveus: maar foo veel vooorden, fioa 

veel onveaarheden hykans, voordender in deefie rede¬ 

nering van hem gevonden : iveiarom voy ons te meer 

vervoonderen, dat een man j fb doorervaren in de na¬ 

tuur elyke geheimeniffen, fioo groffelyk heeft kunnen 

dvoaaien, ende dat fielfs ontrent Jdaken die alleen 

maar door de omlervindïng kunnen hekesit voerdeUi 

Dan gelyk hy als onnavolgelyk gevoeefl is in den ar- 

heit dien hy heeft aangevoent, om de lo aar heit te be¬ 

reiken, ende voaar voor niet alleen voy, maar de ge- 

hecle voeerelt felfis, hem een eeuvoige dankbaarheit 

fichuldig isi fioo is hy ook onvolpryfielyk daarin dathy 

niemant voil mifleydem [eggende fier eedebnoedig in 

fiyn voorreeden van J'yn aangetoogen bo.ck. Qua¬ 

propter (cordate ledor) nolo mihi\, de Genera¬ 

tione Animalium feribenti, quicquaih credas: ipfos 

oculos tuos mihi teilp & judices appello. Quo¬ 

niam enim fcientia omnis perfedba iis principiis 

innititur, quae ex fenfu compertis originem 

ducunt j fingulari cüra enitendum, ut per fre¬ 

quentes animalium difledtiones, eadem perlped:a 

& explorata habeas, fecus fi feceris, opinionem 

quidem tumidam & fludluantem acquires, Ib-s 

lidara autem certamque fcientiam non afleque- 

ris. 

Vorders gelyk nu ons vooideemen niet en is aU 

les in V hefionder , voat Yiivvcmvoorjielt ,teyoeder-^ 

leggen; als hetfiehe doorbaarblykelyke voaarheeden^ 

G 2 die 
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veritates id fatis fuperque jam efieclumfit, tan- 

tiqueViri dignitas (quo quidem reverentiae ar¬ 

gumento Ipfe alicubi erga magni nominis Anato¬ 

micum Fabricium ah Aquapefidente utitur) ejuf- 

modi haud ferat cenfuram. Attamen id fakem 

iterato inculcare juvat, quod, cum Nympha i- 

pfum fit Animalculura , nequaquam vero Ovum, 

omnis & unica, quae hic contingit, mutatio aliud 

nihil fit, quam lenta fijperflui humoris, quocum 

Nymphae quaelibet necefiario mutantur, evapo¬ 

ratio. Ita enim fit, ut fub hac evaporatione 

(quam ante in Apiculae Nympha dari animadver¬ 

timus) membra haftenus infirma, tenera, & in- 

llar aquae diffluentia, roborentur, ab humiditate 

nimia, motum impediente, liberentur, atque 

hoc modo apta reddantur, quae pollint velamen¬ 

tum exterius perrumpere, eoque vel, in morem 

Apicularum, exuto, vel, ad exemplum Papilio¬ 

num, derelicto, reliquum, qui intra corpusfu- 

pereft, humorem expandendis alis caeterift|ue 

partibus impendere. 

Nympha igitur primis fuae mutationis die¬ 

bus Homini fimilis dl, qui, ob ftagnantem, intra 

articulos,aquae falfive humoris colluviem, quem- 

cunque ad motum ineptus redditur; mobilitate 

quidem haud prius redeunte, quam Ars vel Natu¬ 

ra memoratae humiditati abigendae operam ad¬ 

hibuerint : ab utroque enim vel artis vel naturae 

adjumento par fequitur effectus aeque in membris 

tumefactis, ac in Nymphis ita didtis. Unde & 

media hyeme, caloris debiti adminiculo. Nym¬ 

phas, expulfo humore fuperfluo, in formam In- 

feétorum deducere licet. 

Denique uti falfifflraum elt, quod tota Vermi¬ 

culi moles in Nympham , haecque rurfum in 

reptile, volatile, aut natatile animans transfor- 

metuiq ita contra nihil verius eft, quam quod 

membra omnia Papilionis, Mufeae, & fimilium, 

eodem, ac in aliis quibuicunque Animalibus,mo¬ 

do, ipfo jam in Vermiculo ficcrefeant: ut adeo 

metamorphofis ab omni veritate alieniffima folido 

nullo fundamento nitatur. Haud enim in Nym_ 

pha folum, fed & ipfb in Verme, vel Eruca 

omnes futuri Infecti partes dempnitrare poffu- 

mus ; haeque partes nequaquam generantur 

fubito, led una poli; aliam paullatim accrefeit; 

donec omnibus tandem pcrfeétis Vermiculus fefe 

contrahat, pelliculam fuam difrumpat, membra, 

quae fub hac fenfim accrevere, appulfu humo¬ 

rum 3 membrorumque contradtione, quodammodo 

die wy alreede voorgejlelt hehheir^gcnoegfaamgedam 

fynde , ende het ook fijne luaardigheid (gelyk hy 

ergens foodeinige reedenen van eerbied^ ten aanfien 

vanden Groot en Ontleeder Fabricius ab Aquapen- 

dente, gehruykt) niet toe en luat. Soo is‘’t egter 

datire nog eenmaal fiullen fieggen, nadejnaal het Pop^ 

ken het Dierken fielve is., ende geen Ey, dat de eenigh- 

fte verandering .^deivelke daar in gebéurt, niet an¬ 

ders is; als dat de overtollige vogtigheeden , waar 

meede alle de Popkens nootfaakelyk veranderen, daar 

allenkxkens voerden uytgedainpt, Soo dat de fiwak- 

ke ,teere, ende als water vloeibaar e leeden,düor deefi 

uytwaefieming ( dewelke wy ook in ’r voorgaande on¬ 

trent het Popken van een Bye aangemerkt hebben) 

gefierkt fiynde, ende van de overvloedige vogtigkeyd.» 

dewelke de beweeging belette, ontlafi; bequaam wer¬ 

den om het uyterfte Vliesken te breehen, ende het 

felve, als de Byen doen, afgefiroopt hebbende; ojte 

als de Cappellen, ver laat en hebbende; de overige vog- 

tigheid,die nog hinneii in het lichaam gevonden werd, 

tot een uytfipanning van vleugelen, ende vordere leé- 

demaaten te verbeefigen. 

Soo dat het Popken , in de eerfle daagen der ver¬ 

andering, als iemant, die tuffen Jyn gewrigten een 

overvloet van water, oftefiltagtige vogtigheid, ver¬ 

gadert hebbende, daardoor tot alle beweeging onbe- 

quaa^n werd; welke beweeging ook niet eerder komt 

weeder te keeren, voor dat de kunft ofte de natuur , 

om de genoemde vógtigheid te doen verteer en, gear- 

beit hebben: Gelyk wy ook van die beyde, fioo on¬ 

trent de opgefwolle leedemaatcn, als de genoemds 

Popkens, defielve uytwerkingen verneemen. Waar 

om wy ook fielfs in midden van de winter, door 

een bequaame warinte, de Popkens de gefialte van 

Dier ken s, de vogtigheid doende uyt dampen, kunnen 

doen aenneemen, 

Eyndelyk gelyk het geheel onwaar is , dat de ge- 

heele ftojje van een Wurm vervormt werd in een Pop¬ 

ken, ende dat Jelve dan wederom in een kruypent , 

vliegend, ofte fiwemmendgedierte; fioo iffer ook niet 

waaragtiger, als dat alle de leeden van het Cappellj- 

ken, Vliegken, ende fioo voorts , fielfis in de Wurm, 

allenxkens op de manier van alle de andere fichepfi- 

len, aangroeien; Jynde vorders de vervorming ge¬ 

heel ongegront ende tegens alle waarheid. Waarom 

wy niet alleen in een Popken alle de deelen toonen 

kunnen van het toekoomende Dierken; maar ook in 

de Wurm oJteRupfie felve a: ende deefie deelen wor¬ 

den niet fichielyk gehoor en,maar Jy groeien langfiaam 

aan, het eene deel naa '’t andere. Tot dat eyndelyk, 

alles volmaakt fynde, het Wurmken fig komt fiamen 

te trekken , het vel te doen barfien, ende de leedekens, 

dewelke metter tydonder het Jelve aangegroeit Jyn, 

door 
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tumefaciat, exuvias fic prompte deponat, Se omnia 

illa membra derepente oculis exhibeat. Atque in 

hac quidem inflatione, pullulatione.protuberatio- 

hc, gemmatione, & quafi ablaftatione novorum 

membrorum , quae fenfim per Epigenelin, mi¬ 

nime vero per Mctamorphofin, accrevere & fub- 
nata funt, unicum confiftit fundamentum omnium, 

quae Infedfa fiibcunt, mutationum. Hanc au¬ 

tem naturalem mutationem ideo Nympham ap¬ 

pellamus, quoniam Infcdtum ejufmodi depolitis 

exuviis, omni modo , fponfam feu Nympham 

refert, quae membra fua paullatim fponfi in u- 

fum intrinfecus aptat & adornat. Negamus au¬ 

tem, quod Goedartius paffim ftatuit, ratione ex¬ 

ternae formae veram qiiandam cum infante fafeiis 

involuto, aliifve cum facicbus,6c figuris conve¬ 

nientiam in Nympha dari. Namque Nympha 

non folum omnes futuri Infedri partes nitide & 

diflindte repraefentat j fed ipfum etiam ïnfedtum 

revera eft, idque non mortuum aut fepultum, 

imo vero, quod in Necydalis pulchre animadver¬ 

tit Libavius , vivens atque fentiens : quamvis 

alio nullo indicio fuam fentiendi facultatem pro¬ 

dere queat, quam caudae vel ventris motuj ut- 

pote quae pars in plurimis nulla fere humiditate 

turgefeens,nec, praeter pelliculae depofitionem, 

aliam fubiens mutationem , priflino fuo, modo 

didlo, motu minime privatur. 

Qiiodfi igitur haclenus pertradtata, uti reve¬ 

ra funt, pro indubitatis habeamus j mox cor¬ 

ruunt non folum omnia illa, quae modoexH^r- 

Vi?o attulimus, aut quae plura, averoabfona, in¬ 

de in medium proferre pofTemus; verum. & vul¬ 

garis illa Philofophorum opinio, de fortuita ho¬ 

rum infedtorum generatione (quae Goedartio 

edam ab iis, qui libellorum Ejus curam gefferunt, 

vi vcluti obtrufaefle videtur),prorfus evanefeit: 

fquidem ea alio nullo nitatur fundamento, quam 

inani illa atque imaginaria metamorphofi^quae ta¬ 

men nec in natura rerum datur, nec vel verifimi- 

liter ex Harvei ratiocinio, quod raanifefta hinc 

inde contradiftoria involvit, comprehendi po- 

tcft. Unde,nifi praejudicata imbutus fuiflet o- 

pinione Hnrveus, fuarum facile thefium depre¬ 

hendere falfitatem potuiflet: praeterquam, quod 

reverentia tanto Viro debita videatur nobis per- 

fiiadere, iftara fententiam Ipfius animo nun¬ 

quam vere infedifle. Imo vero pro certo potius 

habemus, Ipfum fimili heic modo proceffifTe, 

ac plerumque in rebus intelkau difficilioribus 

fierialfolet^ fingendo nimirum quidpiam, quod 

ad 
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door een aanperjtng van vogttgheeden ^ ende em faa~ 

mentrekktng van leeden^ eenigjins op te doen fivellen; 

ende foo met een vaardigheid het vel affiroopende , 

^lle defelve ieeden fchielyk te vertoonen^ Ende in 

deefe fivelling y uytbotting ^ uytpuyling ^ knopping^ 

ende aisfpeningvan niemve leedemaaten^die allenkx- 

kens door een toefetting van deelen^ ende geenjtns 

door vervorming^ fijn aangegroeit ende gebooren; daar 

in legt geleegen de eenige grontveft van alle de 

veranderingen der Bloedeloofie Beeskens. Welke na~ 

tuurelyke veranaering wy een Nymphanoemen \ naa- 

demaal het vervelde Dierke^ met een bruyt\die haa- 

re leedematen allenxkens van haar bruydegom in¬ 

zending verciert, geheel en al overeenkomt. Soo 

datze loochenen , ten aanfien van de uyterlyke 

gefialte-^gelyk Goedaart hier ende daargezilt heeft, 

dat het met een kindeken in luyeren gezonden, of 

met eenige andere tronien en figuur en , eenige gely- 

kenijje fou hebben, die rees zas. Want het alle de 

deelen van het toekoomende Dierken niet alleen net 

ende onderfcheidelyk vertoont, maar het is ook het 

Dierke felve, ende dat niet als dood ende begraa- 

ven fynde; maar gelyk Libavius ontrent de Popkens 

van de Sydezurmen zei aanmerkt, levende ende ge¬ 

voelende. Hoezel nogtans het zyn gevoelen niet als 

door de bezeeging van Jyn fiaart ofte buyk kan betoo- 

nen, dezelke door reden , dat fie in meejl alle door 

vügtigheeden niet opgejzollen zerd, nogte anderfinr 

als alleen door het afjiroopenvan het vel verandert,de 

vorige en genoemde bezeeging niet en komt fe verliejen. 

Dit verhandelde dan vajlgefielt fynde, gelyk het 

inder z aar heid moet gedaan z er den; foo valt niet 

alleen in duygen, het ge ene zy datelyk uyt Harveus 

voortgebragt hebben, ofte daar uyt nog meer teegens 

de zaarheid firydende foude kunnen voortbrengen • 

maar ookdoet gemeene gevoelen der Wyfgeeren vande 

gevallige voorteeling deefer Dierkens {hetzelke ook 

Goedaert vande Perfioonen, die fyn boexkens inge^ 

fielt hebben, als geheel op gedrongen fchynt^ te fynj 

zortfeenemaal om vergefiooten, zant het ganfeh geen 

grond als een fzakke ende ingebeelde 'vervorming en 

heeft; dezelke niet alleen in den aard der dingen 

fiiet en is; maar ook uyt de redeneering van Har¬ 

veus, foofeer hier en daar tegens een firydende,felfs 

nietfchynbaarelyk kan begreepen zerden. Soo dat, 

indien hy met geen vooroordeel ingenoomen zas ge- 

zeefi , hy ligtelyk de valfcheid fyner fiellingen fou 

gemerkt hebben: behalven nogtans datze uyt ontfiag 

tot hem ook niet en gelooven, het zaarelyk fyn ge¬ 

voelen gezeefi te fyn. Maar zy houden fiaande dat 

hy hier gehandelt heeft, als gemeenlyk, ontrent din¬ 

gen, die onbegrypelyk fyn, gedaan zerd jverfierende 

ncimcntlyk iets, dat, naa het befie oordeel, met de 

H zanr- 
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ad jiidicii acutioris libellam veritati rerum pro¬ 

xime accedere videtur ; quemadmodum ita 

praeiverat olim Ar'tjioteles, qui a de Generatione 

Apum agens lic loquitur; ” Generatio Apum ita fe 

”habere videtur, tum ratione, tum etiam iis, 

”quae in earum genere evenire vifuntur. Non 

” tamen fatis adhuc explorata quae eveniant ha- 

”beraus. C^od fi quando fatis cognita habebun- 

”tur,tiinc fenfuimagis erit quam rationi creden- 

”dLim. Rationi etiam adhibenda fides, fi,quae 

'’demonflrantur, conveniunt cum iis, quae fen- 

^ fu percipiuntur in rebus. Verum quot quan- 

tosque errores ifthaec Philofophandi ratio de¬ 

mum pepererit, quotidiana docet experientia: 

ut adeo fitius profeófo fit, fuam ingenue fateri 

Ignorantiam , quam innumeros male credulos, 

qui omnem in hbris fipientiam quaeritantes pro¬ 

prio quidpiam Marte experiri refugiunt, perverfis 

phantafmatibusdecipere; nifi forte potius flatuen- 

dum fit,hujusce firinae homines vel duplo etiam 

dignos efle tali fupplicio ; quum inquirendae 

veritatis occafiones captare temere tergiverfentur. 

Poftquam igitur quodammodo perfpexiraus, 

quam infirmo fundamento Harveiis mutationes 

naturales fuperffruxerit, & quam profundae te¬ 

nebrarum abyflb eas immerferit; fuperefl, ut 

videamus, quam craffis erroribus & palpabilibus 

commentis Cl. Goedartius Iias ipfas inquinaverit. 

Fatemur equidem lubentes, quod Ipfe folus pau¬ 

corum fpatio annorum plura in Erucis obferva- 

verit atque detexerit fingnlaria, quam omnes fi- 

rnui plurium retro feculorum Eruditi. Id ta¬ 

men nequaquam obflat, quo minus aficveremus, 

Ipfiim non modo ab erroribus haud fuifle im- 

rnunem, fed vel tantos etiam commilifie, qui 

VIX ac ne vix quidem excufari pofliint : ut ta¬ 

ceam, Nymphae indolem Ipfi minime perfpe- 

ctam fuiffe. Verum, quoniam conflituimus 

figilktim aliquando infigniorum Ejus errorum 

nonnullos difcutercj hinc binos diintaxat notatu 

digniffimos, quibus omnia Ejus experimenta tan- 

quam in lubrica & valde fragili glacie ponuntur, 

nunc in medium proferemus. Nec tamen alio 

id a nobis animo fiet, nifi ut veritas , cum filfi- 

tate collata, tanto validior atque nudior compa¬ 

rcat : quo enim nudior illa proponitur, eo ad 

profligandos errores potentior eft. 

Primo itaque perquam notabilis eft Goedartii 

error, quando Erucam ante tempus fibi defini¬ 

tum , priufquam juftum incrementi fui termi¬ 

num attigciit, tranfmutari pofte ftatuitj addens 

praeterea, quod magis in perverfura feducit, 

rauta- 
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^d:aarbe}dder dingen^ het naafte ociereenkonit," VuU 

gens dit van ^ Ariftotcles handelende van de Teeling 

der Byen. Generatio Apum{fegt hy^ ita Jè habere 

'^''videtur ^ tum ratione, tum etiam iis, quae m 

earum genere evenire vifuntur. Non tamen fatis 

adhuc explorata quae eveniant habemus. Quod 

quando fatis cognita habebuntur , tunc fenfui 

magis erit quam rationi, credendum. Rationi 

etiam adhibenda fides, fi, quae demonfirantur 

conveniunt cum iis, quae fe?lfi^ percipiuntur'in re~ 

^‘A'us. Maar vaat voor groove d-ivaalingen deefe 

manier van voysheid foeken, metter tyt voortgebragt 

heeft, leert de dagclykfe erv arentheid; fynde het in- 

der vcaarheid heettr, enfe onvoetenheid te helyden , 

als een oneyndig getal ligt geloovige, ende die noit de 

handen aan de ploeg Jlaan; door dien fe me en en al de 

voysheid. inde boeken opgcjlooten te vinden ; met val- 

fiche inbeeldingen te fnijleiden. Ten Jy dat we willen 

toefiennnen, indien fe moetwill 'g de geleegenthee- 

den, van de waarheid te onderfoeken, verfuymen , 

datfe de genoetndefirajj'e dubbelt voaardigjyn. 

Eenigfins dan gef en hehjoende, hoe los de gront der 

natuurelyke veranderingen van Yï'axvox^ geflelt is, 

ende in wat voor diepe kolken van duyjlerheeden dat 

fe van hem is ingewikkelt: Joo laat ons eens fen 

met wat groove dwaalingen , ende tajielyke onwaar^ 

heeden, defelve van den I~leer Gocézcxtbefoetelt is, 

Ende hoewel wy geern toeflaan, dat deefe Perfioon al¬ 

leen, ineen korte reeks van jaaren, meer hefonder- 

heeden vande Rupfen gefien ende ondervonden heeft, 

als alle de geletterde in groot getal van eeuweft te 

faamen; Soois^t egter,dat hy daaf ontrent niet al¬ 

leen niet vry is van misfaagen, maar hy heeft W 

ook foodanige begaan , dewelke fwaarclyk ontfichttl- 

digt kunnen werden, behalven dat hy in het al der- 

minften den aart van een Popken verjlaan beef. Dan 

af o wy voorgenoomen hebben, op ePeen of (Pandere 

tyd, eenige van fyn mcrkclyke 7nisfaagen in het be- 

fo7ider op te haaien; foo is ’r datwc voor tegenwoor¬ 

dig twee vande alder aamnerkelykfle, waar door alle 

fyjieondervindingen op een fcer gladys,cnde ligt om 

te vallen, gefet fyn , fullen hy brengen, Ons voor- 

neemen hier in a^iders niet Jynde , als om de waar¬ 

heid, tegens de va fcheidvergeleeken fjnde, kragti- 

ger ende naakter voor te Jlellen; want hoe f naakter 

voorgeftelt wert, hoefe kragtiger de dwaaling over- 

tuygt. 

Voor eerfi dan is "’t eenJeer aanmerkelyke mfgreep 

vanGoedaerf, dat hygejielt heeft, eenRupfie voer 

haar gewoonely ken tyt, ende eer Jy haar vollen was¬ 

dom hekoomen heeft, te kminen veranderen; voegen¬ 

gen de daar tot meerder misleiding by, datter dan een 

feer 
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mutationem tunc admodum mancam fieri, 6c a 

via naturali prorfus recedentem. Sed audiamus 

ipfilfima ejus verba, quae Tomo primo fingula* 

num Ejusobfervationum circa mirificas Eruca¬ 

rum mutationes, pag. 11. edit. Belg. ita habent La- 

nereddita; Obforvavi praeterea, Erucas, fi- 

” quando ante ftabilitum tempus, i. e. antequam 

” fiit diu pafcae, & perfeclum incrementi termi- 

” num adeptae funt, ad mutationis negotium fe- 

” fe accingunt, debitam formam a praematura e- 

® jufinodi mutatione non obtinere , fed defor- 

” mes &c miferas efle , alis gaudere nimis curtis 

” & contraftis, ad inftar membranae pergame- 

” nac igni propius admotae , quae caeteroquin 

” dimidio horae fpatio fiiis nitide pigmentis in- 

’’ fici atque expandi folent. Inde cfi:, quod alis 

’’ hujufinodi Eruca uti, viblumque fibi quae- 

’’ rcfc nequeat, multo, quam ante,miferior,6c 

” humi repere & prae penuria interire coaóla. 

Deinceps vero in Experimento duodetricefimo, 

quo patet, fiilfiim hanc hppothefin Ipfum indu- 

xifie, ut Erucae cuidam fingulis diebus reeen- 

tem efeam apponeret, tamctfi ea ad mutationem 

fele componebat,ifihaec in verba erumpit: ”Si-> 

’’ quando per unum diem alimentum eidareprae- 

tcrmiferam, mox fefe ad mutationem accinge- 

” bat: at quoniam praecox haec .opera non nifi 

” iraperfcdlum promittebat Papilionem , hinc 

cibum ei appofui, quamdiu appetebat. Id e- 

^ nim in genere .circa omnes Erucas notandum 

” clt, quod ilico, ac victu carent, mutationem 

” adornent: verum, ficubi ante confuetum dc a 

natura fiatutum tempus cibo priventur, im- 

’’ perfedtae & admodum tenellae a mutatione pro- 

deunt. Unde, ut omnibns numeris abfolutae 

” evadant, tamdiu nutriendae funt, donec a pa- 

’’ bulo fponte abftineant ad mutationem fefeprae- 

’’ parantes. Tandem,poftquam in Experimentoo- 

étavoexempium exhibuerat,e conjeétura progna¬ 

tum, Papilionis nocturni, qui ex Ipfius judicio im¬ 

becillior erat, quoniam jufto citius confuetum ei 

pabulum fuerat fubtrabtum ^ in Experimento de¬ 

inde nono & qu inquagefimo Tomi primi, & poft- 

modum in trigefimo Tomi fecundi, ipfum quafi 

fontem aperit, e quo errores hofce deprompfit: in 

Experimento namque quinquagefimo nono Ani- 

malculum valde miferum,quod nec Eruca efc, nec 

Papilio nofturnus,juxtaPhantafiae fuae duftum 

delineans haec fubjungit: ” Ratio eft quia Eruca 

’’juito maturius ad mutationem fefe compofuit, 

antequam latis comederat. Quum vero ifthoc 

ratiocinium Ipfi quam evidentiffimum , & extra 

omnem dubitationis aleam politum efle videretur; 

hinc 
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yèer manke ende gehrekkelyke vevandermg , gehesl 

v&ndcn natuurclyken loop verfchillende , quam tege^ 

Jebieden, Dm tvji fullen hem felver hoor en Jpreken; 

fynde fyne 'ivoorden^ geflelt in fyne bejondere Aan¬ 

merkingen vande ivonderlyke veranderingen der 

Etipfen , op het tvoalefde blad in ’jJ Eeerjle Deel 

aldus. ” Nog heb ik gefien, (fegt hy) dat als 

” een Rupfe haar tot veranderinge Jlelt voor 

” haar natuurelyken tyd, dat is eer fe lang ge- 

” noeg gegeeten heeft, ende haaren vollen 'was- 

” dom bekoomen heeft ; dan cn krygen fy naa 

” haare veranderinge haare hehoorelyke geflalte 

” niet., maar fyn leelyk ende ellendig., de vleu- 

” gelen fyn te kort ende verkrompen , gelyk 

” parkement, dat te naa hy bet vuur ge'weefi is; 

■” die, anderfins in de tyt van een half uur net ge- 

vervet ende uytgcfpannen veerden. Soo dat hy 

” nu die vleugelen niet en kan gehruyken , en- 

” dc fyn kojl niet en kan- focken, ende derbal- 

” ven veel ellendiger is dan te vooren, ende 

” langs de aarde krnypen ende vergaan moet. En¬ 

de vorder in Jyn agtentivintigfte Bevindinge, daar- 

"xe deefe valfcheftelling fien oorfoakgevoeeji te fyn., 

dat hy een Rupfe alle daagen met verfih voetfel te 

befrg en gedwongen was; niet tegenflaande fy haar 

tot veranderinge begon te flelieJi: daar vaert hy uit 

in deefe woorden. ” Ah ik een dag naaliet (fgthy) 

” hem eeten te geeven, fio begon hy fg datelyk 

” tot veranderinge te voegen, dog door dat fet- 

” ten foiide een onvolmaakte Uyl gekoomen heb- 

” ben , ende daar om gaf ik hem eeten foo 

” lang als hy wilde. Want dit is in ^t gemeen 

” in alle Rupfen aan te merken , dat foo haaf 

baar de fpyfe ontbreekt, foo gaan f haar totver- 

” anderinge begeeven: maar indien fe voor haar 

” natuurelyken ende gewoonelyken tyd haar voet- 

” Jel miffen, foo koomen fe na haare verande- 

” ring cnvolkoomentlyk ende feer teer voort. 

” Maar moeten om haar vollen aart te hebben, foo 

” lang eeten tot dat fe van felfs ophouden , en- 

” de fg tot verandering feilen, Èyndelyk 'hoe¬ 

wel hy een gegifi voorheelt geeft., in fyn aghtfie Be- 

vindinge, van een Uylken,ofte nagt Cappelleken,het 

welk, om dat het te vroeg van Jyn gewoonelyk voetfel 

was ontrokken geweef,naa Jyn oordeelfeer teer was; 

foo is V dat hy in fyn negenenvyjtigfle Bevinding 

in ^t Eerfle Deel, ende naderhand in Jyn dertigfie 

Bevindinge in ^t T'weede Deel, als tot de oorfaak, 

waar uyt hy deefe valfcheeden getrokken heeft, komt. 

Seggende in fyn negen en vyftigfe Bevindinge, al¬ 

waar hy een feer ellendig Dier, dat nog Rups nog Uyl 

ofte Nagt k appel leken is, naaJyn inbeelding komt te 

vertoonen: ” de oorfaak is om dat hy ( te weeten 
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hinc eft, quod in Experimentis vicefimo nono,Jit- 

que trigefimo Tomi fecundi, ubi fimile quod¬ 

dam mutilum , aliudque alatum Animalculum 
depingit, ne verbulo quidem falfae hujus pofitio- 

nis, tanquam fatis demonftratae, mentionem fa¬ 

ciat, fedveluti penitus inconcuflam filentio prae¬ 

tereat. 

Qiiandoquidcm tamen locis mox citatis duo 

exhibentur Animalcula, quorum alterum, foe- 

mella nempe, conflanti Naturae lege nunquam 

Tab. non fine alis tranfmutatur «3 alterum vero, qui 

£0;. VI.' masefl, perpetuo {alatum prodit ^: nonne per 

/^No.vi. quae hadlenusattulimus, Goedartn commsxi- 

ta genuinum mutationum naturalium fundamen¬ 

tum non modo convellitur atque cafui obnoxium 

redditur j verum & via, ad veritatem ducens,im¬ 

peritis penitus praecluditur ? 

Quin & ipfe Cl. Goedartius tantorum figmen¬ 

torum temere adeo propofitorum poena* minime 

immunis recedit : quum inde in binos alios 

dilapfus fit errores. Primo namque inanis fuit 

opera, quam fatis magnam impendere debuit ad 

- alimentum Erucis, donec appetebant, compa¬ 

randum. Deinde Sc pereximia quaedam experi¬ 

menta hac ratione praeterivit. Quoniam enim, 

hoc fafcinatus praejudicio, falfam potius ratio¬ 

nem, quam fuorum experimentorum veritatem, 

ampledlebatur j hinc experiundo nequaquam po¬ 

terat addifcere, quod Erucarum illa fpecies alio 

nunquam modo tranfmutetur, fcd mas perpetuo 

in tenellum & alatum, foemella vero in rude, 

non alatum, & ventre turgido praeditum Infe¬ 

ctum conflanter abeat. 

Et profcdlo vel maximi momenti effe videtur 

iflhaec obfcrvatio ,quod ,loco allegato ,”No6tur- 

■^ni Papilionis raafculus alatus compareat, foe- 

” mella vero eju fdem alis orba; ut adeo mari concef- 

fumfit fuaviore liberi aeris frigufculo gaudere, 

per ridentia prata fragrantefque flofculos divagari; 

cum contra fbli foemellae cura rei domeflicae , 

frudlus matrimonii, fintcommiffa: quamob- 

rem haec quoque jugiter pofteriora protendens 

mafculum quafiad officium videtur compellere; 

qui ipfe viciffim , demandato fibi operi non de- 

futurus, honeflo veluti concubitu genus fuum 

■ ae- 

deRitps) fig al te vroeg tot veranderinge gcfet 

heeft, eer hy genoeg gcgeeten hadde. Ende 

fchynende hem deefe faak foo klaar als den dag te 

vtefen, ende de minfle tveyfeling ondervoorpen: foo 

is ’r dat hy in fyn neegen en tvointigjle ende dartig^ 

[Ie Bevindinge, in fyn Tveeede Deel, dat hy dierge- 

lyk een kreupel Dier, ende een ander dat gevleu- 

gelt is , voorfelt ; deefe valfche flelling , als ge¬ 

noeg beiveefen fynde, niet eens meer aan en komt te 

roeren, inaar als geheel onwrikbaar fjnde voor by 

gaat. 

Dan nademaal hy op de genoemde plaatfen twee 

Dierkens voorfelt, waar van het eene, dat het wyf- 

ke \s , door een flantvafle order in de natuur , altyt 

fonder vleugelen verandert ende het andere, dat het 

manneken is,geduuriggevleugelt te voorfchynkomt'o; 

gelyk ook onder andere forten van deefe Dierkens 

plaats heeft. Soo is ’t dat door deefe fyne opgetelde 

onwaarheeden, de waeragtige grontvefi van de na- 

tuurelyke veranderingen niet alleen omvergeflooten, 

endegevallig gemaakt werd; maar ook de deure om 

tot de waarheid te koomen, voord door defelve voor 

de onkundigen ganfchelyk toegefooten. 

Ende de Heer Goedaerd felve en komt de firaf- 

fe, van foo groote onwaarheden foo los te hebben 

vojorgeflelt, niet te ontgaen; want fe nog twee andere 

mifgreepen in hem gebaart hebben. Eerfl nament- 

lyk, een groote ende onnodige arbeid, dien hy om 

de Rupfen , foo lang aljfe eeten wilden , de kof te 

verforgen, heeft op fg moeten neemen. Ende dan 

ten tweeden, dat hy feer aanmerkelyke ondervindin¬ 

gen daar door verby gegaan heeft. Want fynde 

door dit vooroordeel ingenoomen , ende meer een val¬ 

fche reeden,als de waarheidfyner ondervindingen vol¬ 

gende: foo is ^t dat hy om te ondervinden, dat de 

voorgefielde Rupfen nooit anders en veranderen, te 

weeten het manneken in een gevleugelt ende tenger 

gedierte, ende het wyfkcn in een ongevleugelt ende 

grof ofte dikbuykig gedierte; geheel onbecpiaam ge¬ 

worden is, 

Ende feekerlyk my dunkt het een van de alder aan- 

merkelykfie ondervindingen te weefn, datwe ter ge¬ 

noemde plaatfe het manneken van een nagt-Cappel- 

leken, ofte Uylkcngevleugelt, ende het wyfken daar 

van berooft, fen te weefen. Het manneken toe ge- 

laaten te fyn, als fyn Itfi ende vermaak in de geu¬ 

rige frisheid vande tugt, ende de bekoorelyke aange¬ 

naamheid vande velden ende bloemen, te moogen nee¬ 

men; ende het wyfken alleen, deforg van het huys, 

ende de vrugten der voortieeling, bevoolcn te fyn: 

Waar om het ook de agterfie deelen geduurig uytfiee- 

kende, het fiianneken als tot fyn pligt fchynt te noo- 

digen; het welke van gelyken fyn beroep niet willen¬ 

de 
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ècternat. Natura igitur in hifce Infe<5tis follici- i 

tac Matris, & egregii Patrisfarailias exemplum ^ 

nobis ob oculos ponere voluit. N ec fane incon.- ( 

gruuni foret, uti olim pigri ad Formicam magi- ^ 

itrara ablegati funt, ita& conjugibus officii fui / 

incuriofis hocce exemplum proponere. 
1 

Quemadmodum ergo ex hifce noftris experi¬ 

mentis, c\\xzc Goedartianis penitus contrariantur, ^ 

(tametll accuratiffimus hic Vir & redte illa obfer^ 

vaverit, & icones eorum non adeo inconcinnas 

dederit) abunde innotefcic, quam falfasIs feque- , 

las illegitime inde deduxerit, & conftantiffimam 

Infectorum bafin hac ratione cafui penitus obno¬ 

xiam fecerit: ita nunc fundamentum hocce, quo 

univerfum mutationum Infedtorum aedificium , 

tanquam rupe inconculfa, nititur, denuo reftau- 

raturi, fequentia, ut indubitata axiomata, poni¬ 

mus. Primo, quod Eruca ante ftatutum a Na¬ 

tura tempus, i. e. antequam ultimum incremen¬ 

ti fui terminum attigit, mutari nunquam poffit. 

Secundo, quod, ètiamfi Erucae eo jam tempore 

mutari queant, quo adhuc aliquamdiu comedere 

poflent, id tamen nihil omnino habeat efficaciae 

ad aliam ipfis formam conciliandam ; quamvis 

nihilominus lubentes fateamur, magnitudinis 

quoddam diferimen inde pofle proficifei; quod 

interim nec a Goedartio^ nec ab alio quopiam ha- 

ftenus obfbrvatiim novimus. Unde Tertio mini¬ 

me necelTum effe arbitramur, ut Eruca tamdiu 

pafcatur, donec fponte fua cibo abftineat; quo 

enim tempore mutationem fubitura eft, paflionis 

negotium non modo fupervacaneum efl & diffiw 

cilc, fed & omni prorfus utilitate caret: cum po- 

fitiones iftae,prout ante dictum efl, non ex natura 

rerum, fed e falfis Cl.Goedartii phantafmatibus 

iint depromptae. Is enim haud fatis preflb pede 

fua fecutus experimenta, femet ipfum, & du¬ 

bio procul alios innumeros ita in errorem fedu- 

xit. 

Porro, ut ad finem properemus, id quoque 

pro rato habemus, Erucas, ubi ad fummum in¬ 

crementi fui apicem pervenerunt, i. e. omnia ea¬ 

rum membra fub cute in debitam magnitudinem 

excreverunt, mutationem fuam adordiendi non 

copiam folum 8c poteftatem, fed etiam liberum 

quafi arbitrium habere; ita tamen, ut penitus eam 

praetermittere haud valeant; quandoquideqa pro¬ 

tuberantia, 8c in Nympham abire velut geftien- 

tia membra pelliculam lapfu temporis perrum¬ 

punt j etiamfi poftmodum adhuc temporis quo¬ 

dam fpatio alimentis vefei queant. Neque in- 

te- 

de nalaaten, ais door een eerelyke omhèiftngè fyn 

gejlagt komt te vereetmigen. Soo dat de Nattmt 

ons hier ^ ais een forgvuldige Htiyswyf^ ende eetl 

kloeken Huyfvader^ onder de Bloedeloofe Dierkens^ 

heeft 'willen vertoonen. Ende gelyk eertyds de Luy'^ 

aards tot de Mier ge’voeefen Jyn, fio jnogten ivy dê 

ongeregelde Hwwelyken ut/ tot dit voorheelt koO“ 

men te ivyfen. 

Gelyk nu uyt deefi onfi voorgcflelde ondervindin-^ 

gen, flrydendegeheel tegens die van den natikenrigcti 

Goedaert, (Jjoevoel nogtans dat defilve te regt 

van hem ondervonden fyn, ende enigfns nettelyk uyt-^ 

geheelt) genoeg fiam hlykt, hoe onagtfaam hy fyn 

valfehe gevolgen daar uyt getrokken heeft t ende al-^ 

fio door defelve den onver ander lyk en grontvejl vati 

de Bloedeloofe Dierkens geheel gevaUig gemaakte 

Soo is V, dat voe om deefi grond, ^aar op het gant-" 

fchegeheu van de veranderinge der Bloedeloofe Dier¬ 

kens , ais op een vafte rotfe, fieunt, te herflellen, 

ftaande houden; Eerfl ^ dat een Rüpfe voor haar na^ 

taurelyken tyt, dat is eer fi haaren vollen voasdom 

hekoomen heeft, nooit en kan veranderen. Ten Tv)ee- 

den., dat^ hoeveel de 'Rupfen kunnen veranderon .^afi 

fe nog eenigen tyt fouden kunnen eeten ^ egt er dat 

felve^ om haar een'' andere gefialte te geeven, ganfih 

niet hybrengen kan >• hoeveel nogtans vey geern be¬ 

kennen^ dat fe in gefialte van Dierkens wat kleen- 

der, ofte grooter, daar door te voorfchyn koomen: 

Hgeen egter nog van Goedaert, ofte vaniemant an¬ 

ders^ datwe weeten, ooit ondervonden is. Waarom 

loy ten Derden, in het aldergeringfie niet noodig 

agten, een Rupfe foo lang te moeten Voeden, tot 

dat fe van felve van het eeien komt op te houden : 

Wmt als fe willen veranderen, foo is het voeden 

niet alleen overtollig ende moeyelyk , maar ook fon- 

dcr het minfie nut; fynde^alsgefegt, deefeftellingen 

niet uyt den aart der dingen, maar alleen uyt da 

' herjfenbeelden van den Heer Goedaert getrokken. 

■ Dewelke, nietojnfigtig genoeg fyne ondervindingen 

■ volgende, daar door fg felve , ende fikder twyffel 

een cneyndiggetal anderen, misleidt heeft. 

Vorder, om tehefiuyten, foo houden wy fiaande, 

■ dat de Rupfen , wanneerfe tot haar vollen wafdom 

■ gekmnenfyn ; dat is, als alle haare leedekens ge- 

1 noegfaam onder haar vel fyn aangegroeit; dat fe de 

1 verandering niet alleen in haar magt, maar gelyk 

I als in haar keur ende wil hebben: kunnende nog- 

1 tans, door reeden dat de uytpuylende, ende haar aU 

- tot een Popken fpeenende, leedemaaten metter tyt 

- haar vel doen openharfien; de genoemde verandering 

. in '’t geheel niet uytfiellen •, hoewel fi nog eenigen 

- tyd daar naa eeten kunnen. Het welke , gelyk ge- 

- 'tn haarniet anders voorthrengt, als alleenig 

I dat 
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terira , ut dixi, protraébior illa paftio aliud quid 

efficit, nifi ut inde nonnihil majores minoresve 

in lucem prodeant; quum ab illo tempore nulla 

amplius vel minimi cujusdam membri accretio 

fiat: id, quod Harveas- quoque in traclatu de 

Generatione Animalium animadvertit. Inde etiam 

efi, quod ifihaec animalcula, maturam tunc ae¬ 

tatem , plenolque pubertatis annos affiecuta, & 

quafi pafturn matrimoniale jamjam initura, foli 

duntaxat propagando generi fuo operam navent: 

qua quidem in re nonnulla eorum ftupendis ad¬ 

eo modis procedunt, ut vel aeternam mereantur 

admirationem. 

Praeterea quoque Natura negotium generatio¬ 

nis horumce Infectorum tara clare &; aperte per¬ 

ficit, ut hujus adminiculo ad vera generationis 
aliorum animantium Fundamenta, fpiffiflimis ha 

dtenus tenebris fepulta, penetrare pofle videa¬ 

mur ; quemadmodum tempus atque occafionem, 

experimentis ulterius infiftendi, nadti quam lu- 

culentiffime oflendemus. 

Atque, ut tribus faltem verbis noftram hac de 

re fententiam exponamus, videtur nobis admo¬ 

dum probabile, quod in univerfa rerum natura 

nulla penitus detur generatio vere fic dicenda , 

nec unquam aliud quid hoc in negotio animad¬ 

verti queat, quam generationis jam fadlae quafi 

continuatio,five proventus & accretio membro¬ 

rum,omnem omnino cafurn fortuitum excludens, 

Hocque pofito haud amplius difficile eft explica¬ 

re , quanam ratione aliquis manibus pedibufque 

truncatus fiinam & integram procreare fobolcm 

poffit. Qtiin & famofa illa controverfia, utrum 

ad prolem perfedlam producendam particula fe¬ 

minalis de fingulis corporis membris decerpta 

concurrat, facile fic dirimitur. Praeterea etiam 

iiitelligi potefl:, quomodo Levi, in Patris fui 

lumbis etiamnum latens, dudum antequam natus 

erat,decimas dederit. ” Nam is adhuc in lumbis 

Patris erat, quum occurreret Abrahamo Mel- 

chifcdecus.” Tandem &ipfa labes,uti vocant, 

originalis, judicio Viri cujusdam eruditiffimi 

(quocLim myfteria noftrorum experimentorum 

fubinde communicavimus) hoc quafi fundamai- 

to firma ilare poifet: quum terrigenae omnes in 

lumbis protoparentum fuerint reconditi. At 

quoniam myfteriorum ejufmodi explicationem 

alii fibi vendicant, nos, hifcc miffis, alterum 

CA. Goedartii errorem aggredimur, reliquos tum 

demum difcufiiiri, quando nonnulla Ejus experi¬ 

menta ad calculum revocabimus ; fiquidem haud 

quaquam animus nobis fit, alieno fundamento 
fiiperftruere. 

datfe daar door ixat grooter , ofte kleender, ti 

voorfehyn koomen : groeiende^ naa dien tyd, niet het 

aldergeringfie^ in eenige leedemaaten meer aan. Ais 

meede van Harveus in fyn boek van de Teeling der 

Dieren aangemerkt is. Waarom oak deefe Dierkens, 

als nu tot haar vollen ouderdom, ende mannelyke 

jaaren , gekoomen fynde , ende als de voorvoaar^ 

den van het huveelyk nu fullendeyvoltrekken; alleenig 

maar beefg fyn om haar geflagt te vereeuwigen: het 

welke fommige op foodanige verwonderlyke wyfen 

volbretjgen, dat het een eeuwige verwondering ver¬ 

dient. 

Synde daarenboeven de natuur ontrent de teelinf 

van de Beeskens foo klaar ^datwe foor middel van de 

felve^ fchynen als te kunnen opkimmen tot de waar- 

agtige g-ronden van de Teelmgen der andere Dieren} 

dewelke tot nog toe in een vervaetreiyke donkerheid 

hegraaven leggen:gelyk we^ indien wy tydende ge- 

legentheid kunnen vinden , om onfe ondervindingen 

te moogen vervolgen, klaarelyk toonen fullen. 

Ende op datwe ons gevoelen daar van , in een of 

twee woorden ,feggen: foo is V dat ons dunkt daar 

ganfeh geen Teeling in de'geheele 7iatuur te weefen , 

ende niet als een voortteeling ^ofie aaitgroeingvan dce-^ 

leti^ waarin het alderininjlegeval geen toegafik heeft^ 

daar in ooit te bemerken. Het welke indien H foo is ^ 

foo is het ft er makkelyk te verklaar en , hoe iemant 

ftnder armen ende beenen Jynde^ een geftnde vrugt 

foudc voortteelejj. Ende die beroemde redeti-twift vatf 

dat het fiat van alle de deelen van het lichaam om 

een volkoomen vrugt te maaken, fiu affehieten; kan 

hier ligtelyk opgelofl werden. Behalven nog datwe 

hier uyt meede verft aan; hoe Levi^ in de lendenen 

fyns vaders fynde ^felfs lang eer hy gebooren was , 

tiende heeft gegeeven. ” Nam is adhuc in Lum- 

” bis Patris erat, quum occurreret Abrahama Mel- 

” chifedecusEnde om te eyndigen; fio fouden ook 

oorjpronkelyke verdorventheeden , filfs naa het oor¬ 

deel van een door lettert Heer, (dewelke wy de gehei- 

menijfen van onfe ondervmdingen nu ende dan hebben 

meedegedeelf alhier haar gront-veft kuntten vin¬ 

den: want al de aardlingen fiuden in de lendenen van 

de eerfte voorouderen opgefiooten fin geweeft. Dan 

naademaal dit geheimeniffen fyn , die andere haar al¬ 

leen toe-eygenen; foo gaan wy over tot de tmeede 

dwaalmg van den Heer Goedaert: fullende als ge- 

figt de andere voorftellen, als we eenige weinige van 

fyn ondervindingenfallen ondefoeken; ons voornee- 

mengantfth niet fynde op een anders grond te bou¬ 

wen. 

Syt Alter 
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Aiter igitiir Goedartn erroi* in Partis Primae 

Experimento feptiiageiïmo & feptimo hifce fub 

Verbis occurrit: ” Praecipue quidem id in Infe- 

.diis hifce notatu dignum eft, quod, quo loco 

” pedes in Eruca liti fuei'ant, ibi Animal culi, in- 

’’ de per tranfmutationem prodeuntis, dorfum 

conftituatur: & vice verfa, ubi Erucae dor- 

” fum erat, ibi nunc pedes extent in Animalcu- 

’’ lo inde nato. Qiiae mutatio (addit porro tanto 

^ majore propterea dignus aniraadverfione) bre- 

” vi temporis intervallo perficitur, ita ut diftin- 

■’ die confpici queat: quandoquidem mox ab exu- 

’’ viis depofitisift haec mutatio ad oculum apparet. 

Nafceretur hinc commodifiima nobis occafio, ve¬ 

ram Erucae in Chryfallidem mutationem accura¬ 

tius atque circumlpedlius exponendi: at quoniam 

res haec ex iis, quae fparfim hinc inde intermi- 

fcuimus, fatis fuperque, quoufque hadlenus ne- 

ccfium eft, innotefcit , hinc ficco potius pede 

eam heicnunc praeteribimus j praefertim, quia 

in fecuturis tradlatibus peculiaribus ea de re ex 

profeifo agere confcituimus: tum enim & ratioci¬ 

nio, & iconibus oftendemus, quonam modo & 

loco membra quaelibet Nymphae, & Papilionis, 

in ipfii jam Eruca fita atque digefta fint: quod 

ipfum lane, praefentibus Cl. Magallotto 6c Theve- 

noto, olim reapfe praellitimus, in Eruca nimirum 

omnia Papilionis membra demonftrantes. Ut 

igitur falfitas eorum, quae modo ex Goedartio m 

medium attulimus, eluctfcat, id folum repetiiife 

fufiicit, quod pedes fex anteriores Erucae nun¬ 

quam mutentur, aut notabili faltem modo trans¬ 

ponantur. Et quantumvis Cl. Goedartius^ ocu¬ 

lorum acumine, Moiifeto, Harveo, aliisque, qui 

tantum ex conjedlura fic ftatuerunt, femet fupe- 

riorera effe arbitratus, contrarium fe vidifle a He¬ 

rat i nihilo tamen minus quam certiffimum efi:, 

ipfum revera aliofque, qui id a fe vifum efie ja- 

^öritant, omnino fuifle deceptos. Potuit autem 

duplex forte caufa huicce deceptioni anfam prae- 

buifie: quarum prior equidem videtunfita efie in 

celerrima illa exuviarum depolitione; qua fit, ut 

membra, hadlenus abfcondita , fubito in lucem 

prodeant, Se alio penitus modo , quam ante in 

Vermiculo, necefiario difponantur : pofterior 

vero caufa forfan in prominentiis quibufdam St 

tuberculis quaerenda eft, quae fupra Erucae dor¬ 

fum extantia mox , acrejedlae funt exuviae, fal¬ 

lam in his priorum pedum fpeciem mentiuntur. 

Et fime vel alius etiam Goedartio oculatior facile 

heic decipi polfet j quandoquidem mutatio pelli¬ 

culae tam celeriter, fubitiffime , & quali nidlu 

oaili citius contingit; unde vel rccentiores etiam 

ilii 

A T Ü R. A Ê. Sf 

Syn tiveede mifgreep nu ftelt hy in Jy'H fèven-en* 

feventigfle Bevindinge van fyn Eerjle Deel , ondet 

. deefe voeorden aldus voor. ” Infonderheid {fegt hy ) 
” is dit in deefe Dierkens mnmerkelyk , dat daar dé 

” pootengrfaan hebben van de Rupfe^daar voord dé 

” Rugge van het Dier fat daar uyt {door verandering 

ge') voorkomt; ende dat de rugge gevoeeji is van 

” deRupfe.^ daar Jlaan de pooien van het Dier dat 

daar van voorkomt. Deefe verandering {voegt hy 

daar by, en waarom hy te meer te befchuldigen is,) 
gefchiet in een korten tyt, dat men het befcheident- 

” lyk fien kan;want foo haaf de oude buit afgelegt is ^ 

’’ foo kan men deeje verandering pen. Wy hadden 

hier nu goede gelegentheid, om de eygentlikke ver* 

andering van een Rups in een Gulde-popken wat nau~ 

keuriger ende omjigtiger te verhandelen ; maar alfoo 

het Jelve^ door het ge ene wy hier ende daar voorge^^ 

ftdt hebben, genoegfiam voor het tegenwoordige ge¬ 

daan is, foo fal ik het daar nu by laaien. Te meer 

alfoo ik dat in de volgende befondere verhandelingett 

te doen voergenoomen hebbe: waar in wy, foo in Re- 

deneering , als in Print, toonen pillen, hoe ende op 

watplaatfe alle de Leedemaateii van een Popken, of¬ 

te ook Capelleken, in de Rupfe felvegeleegen endege^ 

fchikt fyn. Gelyk wy foo alle de genoemde deelen- 

vasi een Cappelleken alreede, aan de Heer en Magal- 

lotti ende Thevenot, in een Rupfe vertoont hebben^ 

Soo is ’r dan datwe, om de onwaarheid van het geenê 

wy datelyk uyt Goedaert voortgebragt hebben, te 

toonen, nog eens ('eggen fdlen-, dat de voorfle fe^ 

pootkens van een Rupfe nooit verandert werden, ofte 

'immer rncrkelyk verplaatft. Ende hoewel egter dé 

Heer Goedaert, veelfcherppenender voillendeweefett 

^AMoufetus, Harveus, ofte andere, die het maar 

geg'ifl hebben,fegt het tegendeelgefien te hebben; fo9 

is A eevenwel, dat hy inder daad met andere, de-^ 

welke feggen het mee de gefien te hebben, bedroogen 

is. Welk bedrog wy gelooven hem door twee rede¬ 

nen gefchiet te fyn: waar van wy de eerfte, deJhel- 

heid van de afftroopinge des veis, waaf\ door de ver¬ 

borgene leeden fchielyk voor den dag hoornen, ende 

op een ganfeh andere wyfe als in de Wurm nootfake- 

lyk gefchikt worden. Ende de tweede ,eenige uyt- 

fteekfelen ende verheeventheden op de rug van de Ru- 

pfe, dewelke datelyk naa het verwiffelen van het vel 

haar opdejelve, als fchyn-teekenen van de voorigé 

voeten, vertoonen. Maar in der daad een fcherpfien^ 

der als hy fou hier wel bedrooaen kunnen werden 

nademaal de verandering, ofte verwiffeling vm huyt, 

foo fel, foo fch'telyk, ende als in een oogenblik , 

toegaat; waarom ook de aldernaukeurigfie,die daar 

vangefchreeven hebben, ende dat felfsfeer onlangs, 

niet meer als dat het vel op het hooft ende de rug 

I % eerfi 
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illi Auctöres, qui accuradffime liac de re fcri- 

pferunt, amplius indicarunt nihil , nifi, quod 

pellicula in capite & dorfo prius difrumpatur. 

Manifeftura id eft ex elaboratiffimo illo de Ge¬ 

neratione horumce Infectorum tradtatu, quem 

Cl. Francifcus Redi, Magni Ducis Hetruriae Ar¬ 

chiater, idiomate vernaculo, anno millefimo, 

fexcentetimo, fexagefimo & odtavo edidit- in 

quo firmidimis evincitur argumentis, nullum ho¬ 

rumce Infectorum ex putredine generari : id, 

quod accuratiffimo huic Medico non lubcntes fo- 

lum largimur; fed vel praeterea etiam non dubi¬ 

tamus aflercre, quod putredo ab illis iphs Infe- 

dtis producatur, quae ex putredine nafci perhi¬ 

bentur. Sed de hac re pollca prolixius. 

Vcrimtamenut patefiat, unde verruculae il¬ 

lae in dorfo Erucae , quae tanquara figna muta¬ 

torum pedum Goedartio impofucrunt, oriantur; 

fciendum omnino eit, quod Erucarum multae, 

•dum mutationem fubeunt, de ipfis etiam pilis, 

quibus ante hifpidum erat earum corpufculum, 

tenerrimam quandam veluti vaginulam membrana¬ 

ceam deponant; qua exuta hi pili, fiquando fubti- 

liores funt, utfilamentaiinifadtijin ipfaChrylallide 

comparent. At vero quandoquidem Eruca illa Goe¬ 

der t ii fpinarum potius, quam filorum lineorum 

aemulis horret pilis, hinc eft, quod ifti pili, una 

cum reliquo corpore exuviis fuis orbati, diclam 

tranfpofitorum quafi pedum figuram inChrylal- 

lide mentiantur. Atque haec vera eft; caula, quae 

diligentiffimum Goedartium in alterum illum er¬ 

rorem deduxit. Si enim modo didta Ipfi cognita 

fuifient, facilis quoque potuiffet aflequi, unde- 

nam ferica illa coloris flavi fila traxerint originem, 

quae in Chryfallide, experimento vigefimo pri¬ 

mae partisdeferipta, fe vidifle teftatur. 

Interea tamen non certiflimum duntaxat eft , 

quod Erucae in Ghryfallidem mutatio oculis 

queat percipi; prout Goedartius, &. poft eum 

Cl. Francifcus Redi probe animadverterunt; ve¬ 

rum & eoufque noftra procedunt experimenta, 

ut Naturam imitantes ex Eruca Ghryfallidem 

ipfi producere calleamus. Irao vel mutationem 

quoque, adeo celeriter 6c fubito contingentem , 

fuiflaminare, aut ad talem, quae nobis commo¬ 

da videtur, tarditatem reducere pro lubitu pof- 

fumus: ut proinde iis,quae de hac re publico ex¬ 

ponimus, derogari fides nequeat. Inde eft, quod 

plurimas Chryfallides, pro dimidia tantum parte 

mutatas, vel hodiedum Ipeftandas exhibere pof- 

fimus: quemadmodum hoc ipfum, inter alia my- 

fteriorum Naturae fpeótacula,praeftitimüs coram 

Sereniflimo Hetruriae Magno Principe, COSMO 

TER. 

eerji komt open tebarfien^ ons vertoont hebben. Ge» 

lyk als hiykt in het doorgeleerde boek , van de voor- 

teeling deefer Dierkens , door den Geenees-meefler 

van den Groot Hertog van Tofcanen , Francifci 

Redi, in het jaar feflien hondert agt-en fejiig in fyn 

moeder-taale uy tg eg even : en de voaar in kragtig be- 

weefen v^erd, datgeene deefer Dierkens uyt verrot¬ 

ting veortteelen. Het welke wy deefin naukeurigen 

Arts niet alleen ligtelyk toeflaan : tnaar wy kunnen.^ 

behalven dat ^ fer makkelyk flaande houden ; dat de 

verrotting door die Dierkens felfs veroorfaakt vaerd.^ 

dewelke gefegt voerden daar uyt geteelt te worden. 

Dan van dit alles in het vervolg breedcr. 

Ondertujfben op datwe moogen wceten waar uyt 

de wratkens op de rug van de Rups, dewelke als 

teekenen van veranderde beenen , na het oordeel van 

Goedaert, fg vertoont hebben , haar oorfpronk nee- 

fnen: fo is ^t datvoe tJioeten weeten^ dat veel Rup- 

fn.^ aljje veranderen, ook felfs van hethayr , datfe 

t£ vooren op het lichaam hadden, een fer dun vlies- 

ken affroopen; het welke hayr , indien fyn is ah 

een gefponne vlas , op he.t Gulde-popken fg dan 

komt te vertoonen. Maar alfoo de genoemde Rupf 

eer met doornhairkens als met vlafagtig hayr beft 

isi foois ‘‘t dat deflve, in bet affroopen van het 

vel, meede vervellende, de genoemde gefialte, als die 

van veranderde voetkens, in het Gulde-popken, hoo¬ 

rnen aan te neemen. Ende dit is de waare oorjaak 

van de tweede dooling van den neerf igen Heer Goed¬ 

aert. Devoelke indien hy ge we et en had, fo fa hy 

fer ligt hebben kunnen vatten, waar uyt die geels 

Syde haar oorfpronk had genoomen, dewelke hy fgt 

op het Gulde-popken, in fyn twintigfie bevindinge 

van ^t eerfie deel befhreeven , gefien te hebben. 

Ondertuffehen is het niet alleen waaragtig ,dat men 

de verandering van een Rups in een Gulde-popken fen 

kan : als Goedaert wel ondervonden heef , ende 

naa hemde Heer Francifcus Redi;»;«/zr onf onder¬ 

vindingen gaan fo verre, datwe de Natuur navol¬ 

gends, uyt een Rups eeit Gulde-Popken maaken kun¬ 

nen. Ende dat niet alleen maar de verandering , 
die fo Jnel ,fhielyk, ende gefwint is,doen fiilflaan, 

ende deflvefio lang faam doen voortgaan, als het ons 

geleegen komt: foo datwe fkerlyk van defelvc ge- 

tuygen kunnen. Hierom is V ook, dat we nog veel 

Gulde-popkens, half verandert fynde ,fouden kunnen 

vertoonen: gelykwe ook in de tegenswoordigheid van 

fyn Doorlugtigheid den groot en Prince van Tofcanen, 

COSMUS DE DERDE, wanneer fyn Hoogheid feer 

goeddaadig,ende geheel onver dient, ons heeft gelieven 

te hef eken, ende onf heefigheeden goetgunfiig toe te 

ftem- 
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TERTIO, quum Is favore fingulari, atque 

meritiflimo, ad nos invifere, noftramque operam 

benevole approbare dignaretur. 

Ut igitur hadlenus expoliti Goedartii errores in 

integrum feftkuantur, fequentia velim pro cer- 

tiflimis haberi. Primo, Erucae Vermiculive 

pedes nunquam in dorfum tranfponi. Secundo, 

Erucam vel Vermem nunquam in aliud traiis^ 

formari AmmaPj quamvis lapfu temporis ipll, 

uti Pullo, alae, aut uti Gyrino, pedes accrefeant. 

Tertio denique llatuimus , nullam unquam 

in hifce Infedtis obtinere raetamorpholln aut 

transformationem naturalem j fed omnem il¬ 

lam mutationem, in cujus indole eruenda tam 

turpiter haftcnus erratum , & quali Andabatarum 

more claulis oculis procellum ell, in eo dunta- 

xat conliliere, quod Vermiculo vel Erucae fen- 

fim ,faa fub pelle, per partium Epigenelln, mem¬ 

bra accrefeant, quae, depolitis fubito exuviis, 

clare & dillincle in confpectura prodeunt, ne¬ 

que tamen primis diebus moveri poliunt ab Ani- 

malculo; quum inftar aquae fluida lint, nec nili 

poli praegrellam dierum aliquot evaporationem 

fuilidcns robur acquirant. 

Interim ne hoc quidem in omnibus locum ha¬ 

bet, cum plures dentur Vermiculi, qui nihil 

penitus de motu fuo amittunt: quod ut innote. 

fcat liquidius, ad tertiam nollram propolitionem 

nunc tranlimus, Ledtorem ferio rogantes, uta- 

nimum ad eam probe advertat; cum res fit maxi¬ 

mi momenti, atque latiflime patens. 

CAPUT QUARTUM. 

QUATUORcötó^? ORDINES muta¬ 
tionum naturalium, ad quos omnes fere 

Inferorum fpecies y unico faltem mutatio¬ 

num principo gaudentes ^ compendio a 
mbis referuntur. 

QUemadmodum hadteiius ex ipib ferum 

principio, live indole, veram naturam illa- 

" rurn apparitionum , feu ita didlarum na¬ 

turalium geminationum,& fubitamm in membra 

puilulationum, quae in Infedlis obfervantur, de¬ 

duximus, 6c veluti nitida in tabula repraefentavi- 

mus; ea quidem ratione, ut & limul indicaveri¬ 

mus, quomodo & phantafmatibus noftris, & per- 

vcrlis horum traditionibus, ea, tanquam fordi- 
busjconfpurcata atque inquinata fit; & eandem 

ab hifce quoque repurgaverimus, firmum vide¬ 

licet 

men, ondsr natuurel^ke verhorgentheeden, getoon^ 

hebben^ 

Soo datiiit dan, om de voorgejlèlde vdshee^ 

den vun Goedaerc te herjiellen^ Jiaande hou^ 

den : Eerfi, dat de voeten van een Rups of WunU 

nimmer op de rug verplaafl voerden. Ten Tvoee- 

den dat een Rups of Wurm nooit in een andet 

Dier komt te veranderen ; hoevoel hem metier tyt, 

a/s een Kuyken vleugelen j ofte als een jong van eai 

Vorfch ^beenen koomen aan te groeien. Ten Derden^ 

ende ten laatjien^ foo houden voy Jiaande ^ dat in dè 

natuur ontrent deefe Beeskens nimmermeer een ge- 

daante-verandering, ojie vervorming, gefchiet: maat 

dat de gehcele verandering ^ voaar ontrent tot nog toé 

foo jchrikkelyk gedvoaalt is ^ ende foo blindelings naa~ 

getafl^ al Ie enig heft aat\, dat een Wurm ^ ofte Rups ^ 

allenxkens onder fyn vel door toefetting van deelen, 

leedemaaten koomen aan ofte uyt te groeien^ devoelkó 

hy, het felxe vel fchielyk ajftroopende, klaar ende on-^ 

derfcheidentlyk aan het gefigt komt te vertoonen. 

Maar voelke leeden nogtans, door reeden dat fe vloei¬ 

baar als water Jyn, hy in eerft niet kan beweegen^ 

ten jy dat Je naa eenige daagen uytdampings genoeg- 

faame fterkte verkreegen hebben. 

Dan dit is egter gantfeh niet gemeen aan al Ie,want 

veel Wnrmkensin het aldcrminfte haar beweeging niet 

verliefen : het welke op dat we betoonen , foo bege¬ 

ven wy ons tot ons derde voorftel: waar op wy den 

Leefer, als een faak van feer groot gewigt end$ 

gevolg fynde ,ernftig verfoeken te letten. 

HET IV. HOOFTSTUK. 

In fig befliiytende VIER ORDEN vaö 
natuurelyke Veranderingen 5 waar onder 
meeft alle de foorten der Bloedeloofe 
DierkenSj dewelke maar een grontveft 
van verwilTelingen hebben, beknoptelyk 
van ons begreepen werden. 

GElyk wy nu hebben uyt den grond, ofte den 

aard der dingen felve, het waare weefen der 

eygentlyke vertooningen, ofte der genoemde natuure¬ 

lyke uytbottingen, ende fchielyke uytptiylingen in lee¬ 

demaaten , ontrent de Bloedeloofe Dierkens aannierke- 

lyk, opgehaalt, ende als in een nette fehildery ver¬ 

heelt; aangewefen hebbende met eenen op wat manier 

defelve, foo door onfe inbeeldingen, als derfelver 

quaade overleveringen, is als hevuylt ende verontrei¬ 

nigt geworden: waarvan wy defelve ook wederom 

gefuyvert hebben, ft ellende namentlyk een vaflen en-’ 

K dé 
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ücet & iiiconcuffuiu ftabiliendo fundamentum 

quod nulla vi mutari valet, 6c , noftro quidem 

judicio, aeque parum a cafu fortuito dimoveri, 

ac Agnus a Lupo, aut ab Aquila Columba pro¬ 

generari poteft; ita adipfas politiones noflras, live 

mutationum Ordines nunc progredimur j quibus 

equidem, tanquara genuina Naturae vernice, pi¬ 

cturam hanc nobis propolitam illuftrare, atque 
mirabiles & paradoxas Infeólorum apparitiones 

vero nitori fuo nativae pulchritudini deinceps 

reftituere fatagemus. Ita nimirum DEI Sapientia 

omnipotens, & liipientilTima Bonitas in accretio¬ 

ne, fuftentatione, 6c mutatione minutilEmorum 

AnimalculcH'um, quae lime haud minus, ac An¬ 

geli ipli, Divinos exercitus eonftituunt, tanto 

cognofeetur liquidius,& tanto devotiore cum ad¬ 

miratione, & humiliore reverentia perpendetur, 

Qiiodii itaque ad hanc omnium, quaeInfedtis 

accidunt, mutationum bafin,Nympham fcilicet, 

fedulo animum advertimus j haud amplius difficile 

e.(l comprehenfu, quanam ratione omnes, licet 

adeo muitivariae , Infedtorum fpecies, una cum 

omnibus fuis mutationibus, hac in re inter le con¬ 

veniant Sc terminentur: unde vel fupcrvacaneum 

videtur, hifce prolixius exponendis immorari. At 

vero li aliunde rurfum penitius contemplemur, 

quam variis modis Nympha illhaec fub multipli¬ 

cibus horumee Infectorum formis femet abfeon- 

dat, ut vel oculatiffimorum ideo eluferit aciem ; 

fine maximopere necelTarium elt, N y mpham hanc 

fub accidentariis fuis apparitionibus, vario quo¬ 

que modo, ob oculos pofuilïè. 

Atque haec ratio elt, ob quam deinceps per 

lingulares quatuor mutationum ordines Nym¬ 

pham defcnbemus , atque diftinCtis iconibus ex¬ 

primemus j haud equidem proprii lufum ingenii 

aut Phantaliae commentum, fed diverlimodas, 

quae ipfa in Natura obtinent. Nymphae appari¬ 

tiones, tanquam normam fecuturi. Quadruplex 

cnim ifthic ordo tam conllantiffime per univer- 

fam InfeClorum clallem regnat, ut ne unicum 

quidem hactenus viderim InfeCtum, quod ad a- 

iiquem ex quatuor hifce Ordinibus haud potue¬ 

rim referre j praefertim licubi mutationem ejus 

'videre mihi licuilTet. ' 

Primus itaque Ordo illa compleCtetur InfeCta, 

quae immediate, una cura omnibus fuis mem¬ 

bris, fuo ex ovo prodeuntia, fenlimque incre- 

fcendo flatam faam magnitudinem adepta, dein 

m Nympham abeunt, cui, praeter cuticulae mu¬ 

tationem, aliud nihil incumbit. 

Ordo fecundus is cfl, in quo InfeCtum, fex 

inftruCtum pedibus, fuo ovo excluditur, atque 

fua- 

M M E R D A M MII ■ _ 

onverwrikbüaren gmul, geheel onvercmderlyk i 

eu de daar het geval na a ons oordeel alfio vceynt^ op 

vermag, aPsdat een Wolf een Schaap, ojte een Arend 

een Duffou baar en. Soo is ’t dat we nu koomen Jullen 

tot onfejleUmgen,ojte Orderen van veranderingenfelfs} 

waar meede wy onfe voorgefielde fchildery , als met 

het waaragtige vernis van de natuur felver, meenen 

op te helderen; en de de Jeltfaa?ne ende feer raare ver-‘ 

tooningenderEloedeloofe Dierkens, als in haar regten 

glans ende eygen fchoonheid, nader te herfiellen. Op 

dat alfoo GODS almagtige Wysheid en wyfe Goet- 

heid , ontrent de Aangroemg , Onderhouding, ende 

de Verandering van de aiderkleenfie Schepfelen , de¬ 

welke foo wel fyne Heyrlegeren , als fyne Engelen.^ 

fyn,te beeter mag bekent werden: ende met eene aan- 

biddelyke verwondering ontfachelyker ingefien. 

Indien men nu op defengront van alle de verande¬ 

ringen der InfeBen, dat een Nympha is, neerfiig 

aght geeft, foo valt het feer ligt te hegrypen, hos 

alle de menigvuldige forten defer Dierkens, te ge- 

lyk tnet alle haare veranderingen, daar in overeenko¬ 

men, ende eyndigen; en het fchynt ook als overtollig 

te wefn, om dat verder uyt te breiden. Maar aan 

de andere fyde tot de gront toe weer infiende, hoe 

verfcheydentlyk dat deefi Nympha haar onder ds 

menigvuldige gefialtenijfen defer Dierkens verherght, 

en haar ook voor de oogen van de alderklaarfifienende, 

daar door heeft onfightbaar gemaakt. Soo is het ten 

alderuyterfie nootfakeïyk, om defi Nympha onder 

haare toevallige vertooningen , ook verfcheydentlyk 

voor te fiellen. 

En dit is de reeden, waarom ik haar nu vervol¬ 

gens, in vier befondere Order en van veranderingen 

fal befchryven, en onderfcheydentlyk uytbeelden; en 

dat niet uyt een intelleBueel concept of imaginatie, 

maar volgens de verfchillige vertooningen der Nym¬ 

pha, in de natuur felve. Alwaar men defe vierder- 

hande Order fiantvafielyk onder de InfeBen bemerkt, 

Sonder dat daar oit een InfBnm tot nog toe van U 

gepen is, het welk ik Jiiet tot een van defe vier Orde- 

reiT heb kunnen brengen, voornamelyk als ik maar 

de occafie heb gehad, om de vergroeying daar van te 

pen. 

De eerfie Order fal dan fyn, waar in het Dierke 

onmiddelbaar, met alle fyne leedemaaten, uyt fyn 

Ey komt, en allenxkens tot fyn volkofite grootte op- 

gewajfen fynde, tot een Nympha vergroeyt, die 

maar alleen hoef te vervellen. 

De tweede Order; waar in het Dierke 7net fes 

voeten uyt fyn ey komt, en allenxkens de perfeBie 

van 
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fuamm alarum perfedionem fenfim, excretis 

quibufdam in calyculis, naól:um,fic quoque in 

Nympham abit. 

Ordo tertius eft, quando Vermiculus aut E- 

fuca , pedibus vel carens, vel fex aut pluribus 

gaudens, fuo ex ovo prodit, atque dein, modo 

fenfum oculorum effugiente, fub cute in mem¬ 

bris fuis accrelcit eoufque, donec tandem, hac 

tute depolita, Nympham vel Chryfallidem ex¬ 

hibeat. 

Quartum facimus Ordinem, ubi Vermiculus 

pariter, vel a7r»f, vel fex plunbufve pedibus 

inftrudlus, fuo de ovo prodit, tumque itidem , 

modo non confpicuo, 1'ub cute in membris fuis 

accrefcitj ita tamen, ut cutem hanc non exuat, 

verum intra hanc Nymphae habitum adfcifcat. 

His itaque fic in genere atque ex ordine propofi- 

tis,Nympham deinceps ,fub quatuor hifce diver- 

lis ordinibus , diftincte & prolixe defcribam, 

fimulque exemplis lingularibus, cuilibet defcri- 

ptioni fubjunftis, ob oculos ponam & reprae- 

fentabo ; prius tamen omnia enumeraturus in 

genere infedta, quae unumquemque ad Ordinem 

perlinent. 
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vmijyne vleugelen, in eenige uytgsgroeyde Culycti-» 

lis bekomen hebbende, meede tot een Nympha aan^^ 

voajl. 

De derde Order; voaar in een Wurmken, ofRups^ 

fonder, of met, fes ende veel voeten, uyt Jyn Ey 

komt, het welke dan in fyne leedemafen , onfghthaar 

onder het vel aangroeyt, tot het ten laatften def huyt 

afleggende, een Nytnpha, of Chryfallis vertoont. 

De vierde Order; waar in het Wurmke van ge^ 

ly ken, fonder, of met fes,'of meer voeten uyt Jyn 

Ey komt, het welk dan meecle in fyne leedematen , 

onfigtbaar onder het vel, komt aan te groeyen; dan 

welke huyt het nietafleght, maar daar binnen in de 

geftalte van een Nympha aanneemt. Dit dan foo in 

het generaal en ordentelyk opgetelt hebbende-, foo fal 

ik nu vervolgens de Nympha , onder defi vier ver* 

fhilligc Or deren, ofnflandig gaan befchryven, en die 

tegelyk in particuliere voorbeelden , die ik op yder 

bef hryving jal laten volgen, voorflellen en afbeel¬ 

den: naa dat ik eerflelyk alle de Dierkens in het 

generaal fl op getelt hebben , die tot yder Order be* 

hooren. 

PRIMUS ORDO DE EERSTE ORDER 

Ndturalüm Mutationim, five lentarum 
in membris accretionum. 

Van de natuurelyke Veranderingen , ofte 
langlaame aangroeingen in leedemaaten. 

Tab. 
l. II. 

QUemadmodum certillimis conffat experi¬ 

mentis, Infeóla quaelibet ex ovo, quod 

'ab ejufdem fpeeici Infedlro editum eft, in 

lucem prodire ; quantocunque fervore tantum 

non omnes Philofophi contrarium adftruant: 

ita tamen animadvertendum omnino eft, Infeóto- 

rum nonnulla immediate, ut ajunt, five in omni¬ 

bus fuis partibus perfedra inde prodire ; prout in 

cundtis fere Araneorum fpeciebus, aliiique, ob¬ 

tinet: alia contra , priufquam didtam partium 

perfectionem nancilcantur, nonnullas mutatio¬ 

nes fubire; quod quidem ingenti Vermium at¬ 

que Erucarum numero proprium eft. Quum 

enim Infedba haec Nymphae Chrylallidisve for¬ 

mam tandem adfcifcant, hac fane fub forma ean¬ 

dem rurfus patiuntur mutationem, aut potius 

eandem humoris fuperflui evaporationem, quam 

in ovo patitur Animalculum immediate inde pro¬ 

diens, aut quam ipfa quoque in fuo palla erant 

ovo,priufquam alteram hancce mutationem fub- 

ierunt. Unde uti alia Infedta Iliis in partibus 

perfedta ex ovo proveniunt ^ ita alia e regione 

tanquam imperfedba in fuis membris inde exclu¬ 

duntur; At vero quemadmodum priora aliquo¬ 

ties. mutare pelliculam conguntur, licet nulla 

fuc- 

G** Elyk wy feekerlyk bevinden , dat alie de 

^ Bloedeloof Dierkens uyt een Ey van dier* 

gelyk een Bloedeloos Dier voortgebragt te voorfhyn 

koomen; hoe fer ook het tegendeel, van meefi alle 

de Wysgeeren, flaandegehouden wert. Soo is V eg* 

ter dat we aanmerken, dat eenige Dierkens onmidde* 

lyk, ofte in alle haare deelen volmaakt, daar uyt fe 

voorfhyn koomen: gelyk meefl alle de forten van 

Spinnen, ende fo voorts. Andere daarenteegen on* 

dergaan nog , eerf tot de genoemde volmaakt¬ 

heid van deelen geraaken , eenige verwijfelin* 

gen ; gelyk een groot getal VM Wurmen ende Rup- 

fn. Want deflve eyndelyk nog aanneemende de 

gefialte van een Vopken , ofie Gulde-popken; fo 

ondergaan Jy \in die genoemde gefialte wederom 

deflve verandering, ofte anders def Ive uytdamping 

van overtollige vogtigheeden, dewelke wy ondervin¬ 

den , dat het Dierke, V geen onmiddelyk uyt een 

Ey te voorfhyn komt, daar in ondergaat; ende Jy 

flve, eerf deef tweede verandering aanneemen , 

eerflelyk in haar Ey ondergaan hebben. Soo dat ge¬ 

lyk het Dierke volmaakt in leeden uytJyn Ey te voor- 

fchyn komt a; het andere daarentegen komt als on¬ 

volmaakt in dejelve leeden daar uyt te voorjehyn^ 

Maar gelyk het eerjie Dierke, eer het tot volmaak- 

R s- ten 
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üf. Tab. 
* 

fuccedentc inNymphamjnovis quibufdam mem¬ 

bris confpicuam, mutatione- antequam ad ple¬ 

nam aetatem perveniant, & generationi apta red¬ 

dantur : eadem ratione 6c pofteriora nonnullis 

vicibus Tuam deponunt cuticulam j donec ulti¬ 

ma demum exuta, fub qua Nymphae formam 

acquirunt, novifque artubus inllrudla funt", ad 

perfeftam fimiliter aetatem pertingant; qua tan¬ 

dem obtenta deinceps nec priora, ncc poileriora 

Infcóta unquam amplius exuvias deponunt, aut 

accrefeunt, fcd omnibus quali viribus negotio 

generationis incumbere, hocque fundta , tan- 

quam aciis laeta laboribus , pacate quoque ani¬ 

mam efflare videntur: nili ita a Natura conllitu- 

tum Iit, ut fuos ipfa enutrire partus teneantur, 

atque hanc ob rationem necellario aliquantum 

diutius fuperelle debeant. Et lane ejufmodi re- 

periuntur in Natura rerum Infedla, quae vix qua- 

drihorio amplius ab emenfo fuae mutationis & 

generationis lladio in vita fuperllmt: ut adeo ex¬ 

tremarum naturae virium jadlura hoc in opere 

fieri videatur, vitaeque principium in uno Ani- 

malculo finem vitae in altero producat. Idem 

igitur hac in adtione ufii venit, quod in ponde¬ 

rum horologiis appenforum motu, quorum al¬ 

terum defeendens alterius adfcenlum nccefiario 

efficit. Verum de his luo loco prolixius. 

Ut autem nollras circa Ovum obfervationes 

paulo prolixius ( quoufque heic loci opportu¬ 

num eft) exponamus, Juvat addere , quod ob- 

lervemus, tam Infeélorum illa, quae immediate 

five perfcdla fuo ex ovo prodeunt, quam quae 

fiib Vermiculi forma inde prorepunt, in eodem 

1110 ovo quam proxime fimiliter difpofita, & 

ablqueullo penes fe pabulo collocata elTe; quem¬ 

admodum Vermes & Erucas, Nymphae for¬ 

mam indutas, hoc fub habitu, ne minimo quidem 

nutrimenti penu inftruclas delitefcere atque com- 

pofitasefle animadvertimus. Id vero, ubi ad quar¬ 

tum mutationum Ordinem pervenerimus , cla¬ 

rius innotefeet. 

Porro uti memorati Vermiculi & Erucae, 

Nymphae formam afiecuti, inllar aquae fluidi 

funt, membrifque fuperflua humiditate dillentis 

tument; ut ideo , licet vivant & fentiant, mo¬ 

tum tamen exercere haud poffint: ita & nollra 

illa Aniraalcula fuo in ovo comparata, pariter- 

que inllar aquae fluida, motuique vel minimo 

imparia elle deprehendimus.' Unde quemadmo¬ 

dum Infédla ex memoratis Nymphis, feu potius 

Infeclaipfa, fub forma Nympharum latitantia, 

haud in confpeclum prodeunt, priufquam nimii 

1111 humores diffipati fint, iplbrumque artus fat 

ac- 

ouderdom komt, ende bequaum tot teelen iverd ^ 

nog verfebeide maalin moet vervellen, [onder dat het 

egter tn een Popken , ^t geen eenige nieuvoe leeden 

vertoont^ komt te veranderen: Soo van gelyken komt 

het tvoeede Dierke meede verfcheidemaal mg fyn 

huyt te verhaten, tot dat het eyndelyk de alderlaat-- 

fte afleggende, voaar in vey het de geflalte van een 

Bruytken Jien aanneetnen ,en met nieuvoe leden opge-> 

fchikt te fyn, meede tot een hequaamen ouderdom 

komt: voaar in nog het eerfle Dierke , nogte ook het 

tvoeede, dan ooit meerder koomen te vervellen , ofte 

aan te groeien, maar als met alle kragt de voortee- 

lingjehynen te bebertigen; dewelke bereikt hebbende 

fy als gerufi dengeefl fchynen tegeeven, ten fy nog- 

tans, dat fe gehouden Jyn , haar jongen felve op te 

voeden, om welke redenen fy nootfakelyk wat langer 

moeten leeven. Wordende nog daareitbooven foodanU 

ge Dierkens in den aart der dingen gevonden , dewel¬ 

ke, naa haare verandering ende voorteeling , geen 

vier uuren het leeven behouden; foo dat het fchynt, 

dat de uyterfle kragt van de natuur daar in verfpilt 

veert; ende dat het beginfel van leeven in het eene 

Dierken veroorfaakt het eynde in het andere. Schy- 

nende deefe handeling te veeefen, als de beweeging 

van V loot in een uurwerk , waar van het eene daa- 

lende het andere nootfaakelyk ryfende maakt. Dan 

hier van te fy?jer tyd breeder. 

Maar op dat we onje ondervindingen van het Ey 

wat naader voor Jbo ver het hier te pas komt) moo- 

gen voorftellen , foo is ’r dat we bevinden, dat foo 

wel die Dierkens, dewelke onmiddelyk ofte volmaakt 

uyt haar Ey koomen ; als de felve, dewelke in geflalte 

van een Wurmken daar uytkruypen , ten naaflen by 

in dat felve Ey foodaanig gefchikt, en [onder het al- 

derminfle voetfel by haar te hebben , geplaatfl Jyn ; 

als we de Wurmen ende de Rupfen , dewelke de ge¬ 

flalte van een Popken aangenoomen hebben , in de ge¬ 

noemde geflalte ,Jonder het geringfle voetfel meede by 

haar te hebben, gevoegt ende gefchikt te Jyn vernee- 

men. Als klaarder hlyken fal, wanneer wy tot onfe 

vierde Order van veranderingen fullen koomen. 

Vorders gelyk de aangeroerde Wurmkens ende Rup¬ 

fen, in geflalte van Popkens fynde, vloeibaar als wa- 

ter fyn, ende haare leedekens met overtollige vogtig- 

heeden opgejwollen hebben, foo datfe haar, hoewel fe 

voelen ende leeven , daar door egter niet beweegen 

kunnen. Soo bevinden wy ook, deefe onfe genoemde 

Dierkens in haar Ey defelve hoedaanigheeden te heb^ 

hen, ende meede foo vloeibaar als waater, endefon-. 

der de minfle beweeging, te fyn. Soo dat gelyk de 

Dierkens uyt de genoemde Popkens, ofte de Beeskens 

felve in de geflalte van Popkens, niet te voorfchyn 

kootnen, voor al eer die vogtigheeden uytgedampt fyn, 

ende 

if 
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acquifiverint roboris ad exteriorem pelliculam 

perrumpendam : ita fimiliter Animalcuia illa, 

quae perfedla vel imperfedla ovo excluduntur , 

haud prius fua illa ova aut tunicas relinquunt, 

quam humores fuperflui abadti, & invali¬ 

da eorum membra fufficiens robur nad'a fuerint, 

atque firmiora evaferint, ut extimam pelliculam, 

qua tanquam putamine involuta funt, perrum¬ 

pere, dcgluptamque, efiradam, aut perforatam, 

tandem relinquere poffint. 

Qiiodfi hadtenus propofita, quae magni fane 

momenti funt,6c confedlariis perquam foecunda, 

attentius perpendamus , id fane ut flatuamus in¬ 

ducimur, quod ova haec, utpote in quibus Ani¬ 

malcuia, tanquam fub Nympharum habitu, abl- 

que pabulo, delitefcunt, & quae ipfii ova pro- 

pterea faepius Animalculi inde prodituri formam 

prae fe ferunt, haudquaquam ova , fed potius 

Nymphae oviformes vocari mereantur. Qtiare 

equidem haud incongrue pnus Infedtum, fuo 

ctiamnum in ovo haerens Nympha-Animal O- 

viforme, diftindtionis gratia, appellati polle vi¬ 

detur ; alterum vero Infectum Nyinpha-Vcr- 

miculus Oviformis» Quin & ita didum ovum 

leu potius tunica, qua involuta funt , ma¬ 

jore cum ratione ipforura cutis videtur polfe ap¬ 

pellari, quam putamen vel ovum, in quo demum 

generari aut formari debeant. Prout has ipfas de 

cute adnotationes in antecedentibus quoque, ubi 

de exutis & derelidis Nympharum & Chryfalii- 

dura exuviis adum elt, aliqua ex parte attigi^ 

mus. 

Quum igitur regulas quafdam atque Ordines 

mutationum, quibus omnes Infedorum nobis 

notorum mutationes comprehenduntur, propo¬ 

nere animus fit j hinc primo quidem oculos defi¬ 

gemus in illorum mutationem Infedorum, quae 

immediate, ut ajunt,ex ovo in lucem prodeunt, 6c 

quae in ipfo matris fuae ventre fua jam mutatione 

vel membrorum accretione funda funt :dum fei- 

iicet jugiter increfeendo ex partibus quidem haud 

confpicuis, fed nihilominus tamen,ut Vocant, efien- 

tialibus, in perfedum animalculum five pullum 

evaferunt, aliam interim nullam extrinfecus palTa 

mutationem,quam folam memoratam evaporatio¬ 

nem; neque 6c poftmodum alteri mutationi, five 

accretioni in Nympham,quae pariter fola perfici¬ 

tur evaporatione, obnoxia futura. Atque hunc 

quidem, ut primum, fimpliciffinium , & nudiffi- 

mum mutationis modum nunc proponemus: in¬ 

de fenfim progrefluri ad obfcuriores, magis com- 

pofitos, difficilius intelligendos, imo tam intri¬ 

ca- 

ende haar e leedekms^ om haar uyterfie 'vhes te ktm^. 

nen hreekcn ; genoegfaam gefterkt. Soo xangely- 

ken verkiaten deefe Dierkens ^ die volmaakt ofte ook 

onvolmaakt nyt haar Ey te voorfchyn koomén, niet 

eer de genoe?nde eyeren ofte vliefen ; voor al eer haar 

overtollige vogtigheeden mcede verteert fyn , endè 

haarc fxakkè leedeker.s ge7Jöegfaam geflerkt, ende 

vafter ge^norden ; om alfoo haar nyt erft e vlies , dat 

als ien fchaale haar omvangt , meede te breeken ^ 

ende het fetve afgefttoopt, gebrooken^ ofte doorhoort 

hebbende y eyndelykte ver la aten. 

Dit voorgeftelde, als van feer groot gevoigt ende 

gevolg fynde.^ voel overveoogetz hebbende: foo oor- 

declen veydat deefe Éyeren, naademaal de Dier- 

kens .^als in geftalte van Popkens, e^zde fonder voet- 

fel.^ daar hl fyn; ende '"x aar om fe ook veelmaal dé 

gedaante van het Dier ken, datter uyt te vooifchyft 

komt, draagen; geen Eyeren, maar eer Ey-Pop- 

kens ^ behoorden genoemt te veerden. Waarom ons 

dan dunkt dat voe het eerfte Dierken in fyn Ey, be- 

quamelyk bet Èy-gelyk-Dier-Popken tot onderfcheyt 

fonde kunnen noemen; ende het tvoeede Dierken, het 

Ey-gelyk-Wnrm-Popken. Ende het genoemde Ey, 

ofte liever Vlies, dat haar omvangt, dunkt ons veel 

bequamer haar Vel genoemt te kunnen vierden ; als 

een fchaale ofte ey, voaar in fe nog eerft geteelt of 

gevormt fouden voerden. Gelyk als viy deefe aan~ 

merkingen van het vel, in het voorgaande, ontrent 

de afgeftroopte ende verlaatene Vlieskens van de Pop-* 

kens, ende de Gtilde-popkens , ook eenigfins aange-^ 

roert hebben. 

Sullende dan ee'nige Regelen ende Ördéreh van ver¬ 

anderingen voorftellen; ivaar onder voy alle de ver- 

viijfelingen der Bloedeloufe Dierkens (^ons bekent^ 

begrypen. Soo is dat 'lèe ons oogmerk neemendé 

óp de verandering van die Dierkens, devoelke on- 

mtddelyk uyt een Ey ie voorfchyn koomen ,€nde voaar 

in de verandering, ofte aanvoaffmg in Eeedemaaten, 

binnen in het lichaam van het moeder dierken gefchiet 

is I ttlgroeiende namentlyk ende uyt onfigthaare, maat 

nogtans voefentlyke, deelkens, tot een volmaakt dier 

ofte jong aangevoaften fynde, Jonder ook vanbuytett 

eenige andere vervoijfeling , als alleen de genoemdê 

uyt dumping, ondergaan te hebben-, ofte in een tVoee- 

de verandering, ofte aangroeing in een,Popken , dat 

meede maar uytgedampt voert, naderhand ingevlog- 

tente voeefem dat voe, feg ik, defelVe als de eerfte^ 

ofte de eenVüudighfte ende onnofelfte , manier vart 

verandering nu fallen voorftellen. Ende gaan foo 

al lens kens 'over tot duyfterder, tfamengévoegder , 

ende onverflaanbaarder manieren van verandefingen .* 

L , jêê 
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catos mutationum modos, qui prorfus videntur 

inexplicabiles , & qui ita funt comparati, ut, 

ob defcdlum aptioris appellationis, ova vocari 

confueverint; quum extus atque perfunftorie 

adfpicicnti ne minimum quidem diftinfti cujuA 

dam raenVori veftigium in iis comparcat. 

Primus itaque mutationis Ordo juxta nos is 

eft, quando infedlum, omnibus membris abfolu* 

tum, & fine alimento, in fuo ovo latens, poft ali¬ 
quot dierum evaporationem, nimiive humoris 

diftipatioiiem , ex eodenl illo ovo ^ five tunica ^ 

qua conclufum haerebat, prorepit: ita quidem 

Ut aliam poft haec mutationem notabilem haud 

amplius fubeat, neque alteri in Nympham mu¬ 

tationi deinceps implicetur. Attamen quan¬ 

doquidem id ipfum, priufquam ad plenam 

magnitudinem fuam pervenerit , & vi ali¬ 

menti, a foris ingefti,latis increverit, aliquo¬ 

ties adhuc, inftar Vermium & Erucarum, in 

Nymphas abeuntium , cutem fuam exuere cogi¬ 

tur , ukimaque hac exuviarum fub mutatione 

ipfius membra nonnihil quoque mutationis ad¬ 

huc patiuntur; hinc cft, quod memoratum In¬ 

fectum, quo tempore ultimae fuae cuti id inhae¬ 

ret , ut vera quaedam Nympha'debeat confidera- 

ri. Poftremis enim exuviis demum excuftis 

generationi id aptum effe , atque ad plenam ae¬ 

tatem & virile robur pertigifle obfervatur. 

Qiioniam igitur poft ultimam illam pelliculam 

depolitam nonnulla-e adhuc in quibufdam fiunt 

mutationes; quod exemplo Aranei longipedis, a 

Goedartïo depidti, patet; hinc tanto magis Ani- 

malculum cjufmodi tanquam Nympham confi- 

derabimus, illudque, diftindlionis caufa,Nym- 

pham-i’Lnimal appellabimus. Nequaquam tamen 

ad propofita ifthaec nomina quempiam conftri- 

fbum volumus; fatis contenti, modo mutatio¬ 

num Ordines, prout in rerum natura diftinfti oc¬ 

currunt , fedulo & accurate animadvertantur; in 

hoc enim praecipua atque unica utilitas fita eft. 

Quodfi vero ulterius hanc ad mutationem fe¬ 

rio animum advertimus, manifeftum nobis fiet, 

eam non modo cum accretione membrorum in 

fanguineis Animantibus, verum & cum ea,quae 

fit in Plantis, Epigenefi prorfus convenire: id, 

quod de reliquis mutationum Ordinibus eadem 

ratione intelleftum volumus, atque ideo hifce 
fimiliter fumus applicaturi. 

Ut igitur ex animalium fanguineorum cenfu 

exemplum producamus, haud aliud fane magis 

congruum videmur exhibere pofte, quam mem¬ 

brorum accretionem in Rana Oiiemadmodum 

enim ovulura Ranae admodum diftinóle confpi- 

cuum 

jaa ah tot foodanige 'wyfen van veriv/Jfelmgm, dh 

geheel onoplojfelyk febynen. Ende deivelke van dien 

aardjyn, die^ gemeenelyk een beqaaam woord ent- 

hreckende^ Eyeren genoemt werden: waar aan^de^ 

fche uyterlyk ende fonder naadenken hejiende ^ganfih 

geen kenbaar e deelen te vinden , ofte te bemerken Jyn. 

Onfe Eerste Order van veranderinge dan-^ 

is niet anders , als dat het Dierke , in eille deelen 

volmaakt ende fonder voetfel in fyn Ey fynde^ naa 

eenige daagen uytdampings, ofte uytweiafemings 

van overtollige vogtigheeelen ^uyt het felve Ey ofte 

Vlies, foQ als "’t daar in beflooten lag , komt voort te 

kruypen Soo dat het naa die tydgeen emdere mer- 

kelyke veranderinge meer komt te ondergaan, ofte in 

een tweeele verandering van een Pop ken ingevlogtcn 

te werden. Egter .^naademaal het felve eer het tot 

fyn volkoom? grootte komt; ende door van buyten in~ 

genoomen voetfelgenoegjaam aangegroeit is; nog eé~ 

nige maaien gelyk de Warmen ende Rupfen^ die m 

een Popken koomen te veranderen, gebeurt, moet ver~ 

vellen; ende door welke laatfle vervelling fyne 

den nog eenigfins verandert werden; foo is V , als het 

in jyn laatfte huytken is, dat we het genoemde Dier^- 

ken als een Popken teJyn moeten aanmerken. Wans 

naa het afjlroopen van het uyterjle huytken, foo be¬ 

vinden wy het eerfi tot de voortteeling bequaam te fyti 

geworden ; ende als tot volmaakten ouderdom endé 

mannelyke kragten gekoomen te fyn. 

Nademaal dan, naa het afjlroopen van dit laatjié 

huytken^ nog eenige veranderingen in fommige ge¬ 

beuren , als in een langbeenige Spin plaats heeft^ die van 

Goedaert uytgebeelt is: foo is V dat we te meer het 

Dier ken als een Popken te Jyn fullen aanmerken; en^a 

de het tot onderfcheid den naam van Dier-Popken gee- 

ven. Niemant nogtans aan onfe voorgeftelde naamen 

verbindende; foo maar de Orderen van veranderin¬ 

gen., foo al (Je in de natuur ons onderfcheidelyk voor- 

koomen, wel ende neerfig aangemerkt werden; want 

daar in de voornaamjie ende de eenigjie nuttigheid ge- 

leegen is. 

Pdrders deefe vera}2dering ernftig bemerkende ^feo 

fullen wy bevinden., dat de felve niet alleen met dé 

aangroeing in Leedemaaten van Bloet-ryke Dieren 

maar ook met die der Planten, geheel fal overeenko-^ 

men: het welke van de andere volgende Orderen van 

verivijfelmgen meede moet verft aan werden: waarom 

wy het defelve ook gelykelyk fullen toepa(fen. 

Ende om een voorheelt in de Bloet-ryke Dieren te 

geeven; foo is ^t., datwe onder defelve geen bequaa- 

mer, als de aangroeing van Leedemaaten in een 

Vorfh^., foiiden kunnen voorftellen. Want gelyk in 

'efelvehet Ey Jeer kennelyk is, als eygentlyk hes 

fwar- 



cuum eft, utpote in nigro illo pund'o , quod in 

Ranae ovo obfervamus, proprie confiftens 5 ita 

etiam deprehendimus, illud haud fecus, atque in 

Inledtis, ipfum revera Aniraalculum jam jam | 

€130, Quum vero Infedta fuo cum alimento 

haud in lucem prodeant j hinc aliud nullum heic 

difcrimen reperire licet, quam quod Ranae ovu- 

lum limul cum fuo alimento proferatur: caetero- 

quin autem id ibi limiiiter, ac Infeéfum,membra¬ 

na quadam conclufum invenitur ; quamvis prio¬ 

ribus quinque diebus ibi intus adhuc nutriatur. 

Porro uti Rana ftatim, ac ovum hoc live 

membrana dehifeit, praelio invenit, unde vivat, 

utpote medio in alimento collocata; ita pariter 

Infebla, difruptis, dehifcentibus, aut degluptis 

ovis fuis,illico fuum reperiunt in promptu pabu¬ 

lum : quum alia intra fuam alimoniam,alia fuper 

eam, extrinfecus tamen, reponantur. 

Atque ut progrediamur ulterius, quemadmo¬ 

dum Rana fuo ex ovo prodit pedibus deflituta; 

ita & innumera Infeóla fuis e tunicis apoda pro¬ 

repere animadvertimus. Et prout Gyrino cru¬ 

ra reliquique artus lapfu temporis accrefeunt, a- 

liis quidem fub cute, aliis vero extra cutem ad- 

nafccntibus; ut adeo is verae inllar Nymphae fe¬ 

cundi Ordinis fefe demum exhibeat: ira conlimili 

modo Infedtis fuos videmus artus, tara intrap 

quam fupra cutem j fenfim accrefccre, donec in 

Veras tandem Nymphas tranfinutentuix 

Denique^ ficuti memorata Ranae Nympha , 

progrehu temporis fuam exuens pelliculam, o- 

mma fua abfeondita membra , quae per didlam 

pelliculam tranfparentia videbamus, nudo de¬ 

mum confpedtqi exponit; atque ita fenfim ple¬ 

nam aetatem fuam, & ad generandum aptitudi- 

nem aficquitur: ita pari modo obfervamus, quod 

Infeélorum Nymphae , fuas quoque exuvias, 

lapfu temporis, deponendo, eadem ratione laten¬ 

tes artus fuos in lucem proferant, & ,Ranarum 

ihftar, ad generationis negotium idoneae reddan¬ 

tur. 

Verum de hifce latius agetur, quando fingula- 

rk noftra circa Ranas experimenta in fequenti- 

bus proponemus: quorum praecipua Magnus il¬ 

le Hetrufeorum Dux, cui vera magni atque ex¬ 

cellentis animi fublimitas generofum erga feien- 

tias amorem ingeneravit, apud nos contemplari 

eft dignatus. 

Nune vero ad Plantas Sc Vegetantia tranfea- 

imis 

fixi arte fiippelken, dat 'we in een Vorfichen Ey aan- 

merken.^ fivo bevinden ivy ook, het fehe ^ e even 

'ais in Bloedeloofe Dierkens, het Beesken Jelve te Ivocejen. Demgelyk de Bloedeloofe Dierkens niet met 

baar voet fel ter viecrelt koomen; foo is V dat voe hier 

alleen dit onderficheit bemerken ^ dat het Ey van een 

Vorfich te gelyk met Jyn voetfiel vcortgebragt voerd 1 

VIaar in viy het nogtans ^ eeven als een Bloedeloos 

Dier, meedein een vlies bejlooten te Jyn, bevinden^ 

Hoeveel het in de eerjie vyj'daagen daar binnen in nog 

geroet vtorh 

Vordersgelyk de Vorfch, dit Ey ofte Vlies open- 

bmjlende, datelykfyn voetfiel gereet heeft, voant hy 

daar midden ingeplaatjl is: fioo van gelyken de Eye~ 

ren van de Bloedeloofe Dierkens brekende , barfien-^ 

de , ofte afgejlroopt viérdende ; fioo vinden fie haar 

voetfiel dütelyk incede gereetnaademacd fiommige in^ 

en de andere op , haar voetfiel, maar van buiten, ge¬ 

fit voerden. 

En de om vorder te gaan , gelyk de Vorfich fonder 

voeten uytfyn Ey te voorfchyn komt: foo bevinden 

".vy ook, dat oneindige Bloedeloofe Dierkens , fonder 

defielve, uyt haare vliefen voort kruypen. Maar ge¬ 

lyk metter tyd hst Vorfichen jong, de beenen ende ele 

vor der e Ie eden koomen aan te groeien i voaar van voy 

eenige onder het vel, ende andere daar buy ten ,jien aan 

fC viaffem fioo dat het fig ten laatfien als een voaar- 

agtig Popke in de Tweede Order komt te vertoonen : 

fioo is dat we van gelyken, de Bloedeloofe Dierkens 

haare Leedematen , fioo onder als boven op het vel, 

metter tyd meede fien aangroeien: tot dat fè ook eyn- 

delyk in een voaaragtig Popken komen te verande¬ 

ren. 

Ten laatfien, gelyk metter tyd het genoemde 

Vorfich-popken fyn vel affiroopende , alle fiyne ver- 

borge leedematen, die we door het genoemde vel fiaa- 

gen heen fipeelen,komt te vertoonen-, ende foo allenkx- 

kensjyn vollen ouderdom, ende bequaamheid tot dé 

voorteeling te verkrygen: fioo van gelyken bevinden 

wy, dat de popkens der genoemde Diefieens, metter 

tyd meede haare vliefien affiroopende, op defielve wy- 

fie haare verborgen leeden koomen te vertoonen^ 

ende eeven als de Vorfichen tot de voortteelinge be- 

quaam te weefien. 

Dan van dit allés fiuÜen wy hreeder handelen, als 

we onfis befiondere ondervindingen van de Vorfichen 

vervolgens fiullen voorfiellen ; waar van fyn Hoog¬ 

heid, de Groote Prins van Tofcaanen, dewelke 

door verheeventheid van een hooge ende uytmuntendé 

Geeji de wetenfichappengunfiig bemint, de voornaam- 

ften heeft gelieven by ons aan te fichouwen. 

Maar om tot de Planten ende de Gewafien over te 

L % gaan; 
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mus Quemadmodum enim haec ex femme , 

quod in fe nonnulla jam folia aut tenerrimum 

germen compleditur, excrefcere videmus; ita 

haud abhmili ratione Infedta fuo e femine, quod 

omnia eorum membra continet, vel potius ipfu.m 

jam i\nimalculum tunica inclufum eft, fenfim 

j)Ieniorem in habitum adolefcere competimus. 

Unde qua ratione Plantae, progreifu tem¬ 

poris ad maturiorem aetatem pervenientes, in 

folliculum, cui flos ipfe,uri Infeélum Nymphae 

fuae, inhaeret, turgefeunt: fle itidem Infecla 

fenflm aetati pleniori magis accedere, 6c lento 

gradu in folliculum flve Nympham , in qua o- 

mnia pariter membra , uti flos in folliculo fuo, 

digefla atque flta funt, pullulare obfervamus. 

Quod ipfum poftea inCaryophyllo^ demonftra- 

bitur. 

Denique uti flores, e fuis tandem folliculis e- 

rumpentes, generando atque feminibus novis 

producendis idonei evadunt : flraili ratione & 

Infecla, fuis e Nymphis, uti flos e folliculo 

fuo, prodeuntia, ad generationem quoque & fe¬ 

minis fui depolitionem demum apta redduntur. 

Quae quidem fpcciei propagatio uti in Plantis 

perficitur, dum femina ipfarum, telluris gremio 

commilfa, humiditati hujus uniuntur: ita fuum 
Inlecta generandi adlum abfolvunt foecundarum, 

& quali aciem oculorum eflugientium, mafculini 

Icminis particularum cum lat confpicuis, viven¬ 

tibus, & fentientibus foemellae feminibus unio¬ 

ne. Ifthaec vero leraina foeminina, quo tem¬ 

pore virtus fpermatica maris in foemellam di¬ 

mittitur, luam, qua jam gaudent, vitam, mo¬ 

tum , fenfumque vi diclae virtutis continuant 

&; perflciLint: atque in hac motus continua¬ 

tione foecunda didli feminis conceptio proprie 

conflllere nobis videtur. Quod quidem pe¬ 

culiaribus experimentis aliquando prolixius ex¬ 
ponemus. 

Recenfio InfiHoYum, quae ad Pri m u m na- 

turakum mtitatiomim Ordinem, qui 

NTMPHA-ANIMAL, vocatur, refe¬ 
runtur. 

POllquam itaque primum noftrum, fimpli- 

cilfimumque mutationum Ordinem expli¬ 

cavimus, in quo Animalculum, quod ovo per¬ 

fectum excluditur, quando ultima ipfi vernatio 

inflat, tanquam Nympham, uti revera eft, con- 

iideraviniiis; jam fupereft, ut catalogum exhi- 

bea» 

MMt RD AMMll 

gaan: foo is V dat ^ g^lyk is)y defelve nyt t^n 

ken^ dat injtg alreede ecnige bladeren., ofte het fect 

tengere uitfpruytfslken bevat, fen voortgroeien / 

dat voc ook op defelve voyfe de Bloedeloofe Dierkens 

iiyt haar fiat y "^t geen alle haare doelen bevatofte 

anders het Dierke felve, in een vlies bejlootenjyn- 

dc, is, allenkxkens meede in vodxajjener Dieren fen 

toe te neemen. 

Soo datgelyk metter tyd de Blanten tot volkoome» 

ouderdom koomen^ ende in een knop., veaar in de 

bloem, even als het Dierke in fin Popken is , uyt^ 

puylcn: op defelve voyfe fien'voe ook deefe Dierkens in 

volmaakten ouderdom allenxkens toeneenien, ends 

van longfaamer hand als in een hiopken , ofte Pop¬ 

ken meede uytpuylen; veaar in haare leedemaaten ^ 

eeven gelyk een bloem in fyn knop is, mee¬ 

de ge fchikt endegeleegen fyn. Gelyk ik dat vervol¬ 

gens in een Angelier fil vertoonen. 

Eyndelyk, gelyk de bloemen, puylettde metter'tyd 

uyt haare knoppen, bequaam om te teelen , ende om 

jaat voort te brengen,voerden: foo vangelyken, dee- 

Je Dierkens uyt haare Popkens, gelyk als een bloem 

^^-ykfytt knop, te voorfihyn koomende , voorden meede 

tot de voortteeling, ende om haar faat te fitten, eyu- 

delyk bequaam. Devoelke voortteeling gelykfe inde 

planten door een vereeninge van haar fiat met de 

aarde, ende de vogtigheid der felve, gefchiet: foo 

van gelyken gefchiet de voortteling hier in deefe Dier¬ 

kens door een vereeninge van de vrugtbaare ende als 

onfienelyke deelkens van het Mannelyke fiad, met de 

fier fgtbaare, levende, ende gevoelende , fiatkens 

van bet Wyfkcn, Devoelke, Vrouvoelyke fiatkens , 

voamieer als de mannelyke kragt van het Moeder- 

dierken ontfingen voord, haar leeven, bevoegen, en¬ 

de gevoelen , dat fe alreede hebben ; door de ge¬ 

noemde kragt dan koomen te vervolgen, ende te vol.. 

trekken : in voelke volhardinge van hevoeegen voy ey- 

genllyk de vrygtbaare ontjankenijfe van het genoem¬ 

de fiat geleegen meenen te fyn. Soo als voe het felve 

deenigen tyt, door particuliere experimenten, brce¬ 

der verklaaren fullen. 

Optellinge van de Dierkens, dewelke on¬ 

der de Eerste Order van de natiiure- 

lyke veranderingen, DIER-POPKEN 

genoemt, behooren. 

ALdits nu voorgeflelt hebbende onfe eerfie, en- 

kelde, ende eenvoudige Order van veranderin- 

gen-,voaar in ivy het Dier ken, volmaakt uyt fyn Ey 

kruypende,wanneer het op fyn laatfle vervellingfond, 

eeven als een Popken gelyk het ook is, aangemerkt 

hebbenfiagaen w^ nu over tot ds optellinge van 

dis 
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beamus eorum ïnfedorura , quae hunc ad Ordi¬ 

nem pertinent. Qua quidem occafione (imul 

compendio enumerabimus, quaenam illorum 

fpecies penes nos reperiantur j tum qualesnam 

Nymphas, Chryfallides,&fic porro ad quatuor 

ufque ordine diftinfta Ipecimina, una cum aliis 

Curioforum fpeculatione non indignis , noftris 

inclufa capfulis aflervemus: quorum ope omnia 

illa ad oculum demonftrare valemus, quae paf- 

fim hadtenus a nobis propofita funt, & deinceps 
proponentur. 

Ad primum itaque noftrum mutationum Or¬ 

dinem pertinet Araneus, qui immediate fuo ex 

OVÖ prodit, neque unquam vermis exiftit; id, 

quod ab accuratiffimo Martino Lijieró pariter ob- 

fervatum efle video: quum in elaboratiffimo fuo 

de Araneis &c. tradtatu dicat: ” Ex ovis certe ii 

” integri eduntur, & in fingulis membris fibi fi- 

miles. ” Gap. ii, de Generat. Aran, 

Araneorum omnium maximum adfervo atque 

oftendere queo, qui Phalangium dicitur maxi¬ 

mum, t^enenatum, Brafilienfe, cum unguiculis 

leu potius fpiculis recurvis , nigris, maximis & 

acutiffimis, tum & binis cum brachiis, quae cru¬ 

ribus ex omni parte fimilia funt. 

Adfervo etiam Phalangium maximum, lanu- 

ginofum, five Tarantulam. 

Tum & Araneum fpedtatu perquam dignum, 

quem ex Promontorio bonae Ipei mihi transmi- 

£t D, Padbnigge. Eli is colore fimilis holoferi- 

co miniato, praeftantillimo, lanugine tenui, cui 

color hic ineft, denfe oblitus. Magnitudine mi¬ 

norem aequat Phaleolum, corpore donatus pau¬ 

lum oblongo, thorace lato , pedibus non admo¬ 

dum longis, quorum tamen par anterius longiffi- 

muraell, cui longitudine fuccedit par alterum; 

tertium par valde breve ell:; poftremum vero 

rurfus paulo longius : omnibus interim holofe- 

ricum illud atque ruber pilus confertiffime infi- 

det. Thorax cum ventre tam ardte & firmiter 

unitus eft, ut a fe mutuo diferiminari nequeant; 

unde hac dote Aftacum aemulatur hic Araneus. 

Bina ei funt brachia curta, totidemque fpicula 

rubicunda, tranfparentia: oculi autem ob pilo¬ 

rum denfitatem dignofci nequeunt. 

Aliam deinde Araneorum fpeciera pofiideo A- 

mericanam, cui pedes longiffimi funt ratione 

magnitudinis corporis, hirfuti, & craffi, una 

cum alvo latis tumida hilpida: Ipicula ejus val¬ 

de curva funt & unguium more adunca. Brachia 

tamen, ratione pedum,admodum brevia, tertiam 

laltem pedum anteriorum longitudinis partem 

attingunt. Oculi, numero odoni, ferie duplici 

die Beeskens , deu'clke onder defelve Order hehoo^ 

ren. By nvelke gelegentheul 'vey ook kortelyk fui- 

len voorftellen.^ 'reat foorten van defelve fg by ons 

bevinden; als ineede voat Popkens, Giilde-popkens , 

ende foo voort, tot vier in order toe ; ne fens andere 

naukeurigheeden meer, ny incnf'e dooskens opgefoo- 

ten heveaaren. Ende door middel van veelke voy 

figthaarelyk foiiden kunnen heivyfen al bet geene, 

dat v^e nu hier ende daar voorgefielt hebben ^ ende nog 

verderfullen voorftellen^ 

Tot myn Eerfte Order van veranderingen behoort 

dan de Spmtekop^ die omniddelbaar nyt Jyn Ey 

ko?nt, en noit een Wurm is; gelyk ik fe, dat meede 

avaargenomen heeft de feer naukamgs Martinus 

Lifter, in Jyn vernuftig tra&aat van de Spinnekop- 

pen ende foo voorts. Alvoaar hy fegt: Ex oviscer- 

te ii integri eduntur, & in fngulis membris fbi 

” Jimiles. ” Cap. ii.de Generat. Aran^ 

Van de Spinnekoppen bewaar ik, en kan ik vertoo- 

nen den aldergrootflcn vergiftigen Brafilifchen, met na¬ 

geltjes, of liever omgebooge pyltjes, die fwart,feer 

groot en fcherp fyn: en dan met twee armen , die 

de beenen in alles gelyk fyn. 

Van gelyken foo bewaar ik den allergrootflen 

Spinnekop, die als een baard heef, oj de Tarantula. 

En dan een feer curienfen Spinnekop , die my van 

de Caap de Goede Hoope, door den Heer Padbrug» 

ge is toegefonden. Defe is van couleur als een hoogh 

root en feboen fulp of flueel, fynde befet met een 

dight Jyn bayr, dat deefe verruw heeft. Van grootte 

is hy een kleene turxfche boon gelyk, fynde een wei¬ 

nig langwerpig van lichaam , en hreet van borft, de 

voeten Jyn niet heel lang, echter fyn de voorfie de 

langhfle, en daar naa het tweede paar; het derde paar 

beenen is weer wat langer, fynde alle met dit flueel 

en root hayr dight befet. De borfl is met de huyk 

foo dight en vafi vereenigt , dat daar geen onder- 

fcheyt tujfchen beyden te maaken is, foo fat het wel < 

een Kreeftgelykt. Hy heeft twee korte armen, en 

dan twee doorlughtige roode pyltjes, maar de oogen 

kan men van weegen het hayr niet bekennen. 

Voorts kan ik nog een ander fort van Spinnen 

vertoonen, Hgeen uyt Weflindien gebraght is, heb¬ 

bendefeer lange ruyge ende dikke beenen, naa de pro¬ 

portie van het lichaam, nejfens meede een redelyk 

dikken en ruygen huik de pyltjes Jyn feer krom en 

als een klaauw geboogen. Maar Jyne armen Jyn naa 

proportie van de beenen feer kort, foo dat fe maar 

het derde gedeelte van de voorfie voeten hereyken; de 

M - oogen con- 
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concinne collocati funt. Thorax, ovato (imilis 

fcuto, oculos verfus in extremum angullius ro¬ 

tundum convergit, & pone cruris cujuslibet ar¬ 

ticulum paululum fefe introiTum flcdliti haud 

fecus ac cutis intra coftaruin interftitia femet de¬ 

meruit in macilentis hominibus: id vero in raul- 

tis Araneis magnis , parvifque, locum habet. 

Ex Araneis Batavis, qui retia texunt, quen- 

dam exhibere poflhm, qui coloribus £c fabrica 

fimilis eft Retiario omnium maximo Moufeti, at 

vel dimidio minor. Obfervavi autem hac in 

fpecie, quod oótoni ejus pedes articulis finguli 

feptem conflent: primus nimirum articulus ad 

thoracem perbrevis eft; cui alter fuccedit mul¬ 

to brevior, & globi inflar formatus; tertius huic 

proximus omnium longiffimus efl , hujufque in 

gratiam tantum articulus alter fabrefaólus efle vi¬ 

detur , ut nempe tertius hic tanto velocius & ex 

peditius rotari poflet; quartus, paululum incur¬ 

vus, fenfim evadit crafhor; quintus, priori adfi- 

xus, pofl tertium longiffimus eft; fequuntur tan¬ 

dem bini ultimi, fextus & feptimus, qui propor¬ 

tione fervata decrefcunt, poflremufque horum 

binis inftruclus eft unguiculis primariis, incur¬ 

vis, nigris, quos alii adhuc quidam minores fti- 
pant: his omnibus utitur Animal ad decurren¬ 

dum per fila, Iraecque detinendum gubernan¬ 
dum. 

Utrum vero in Araneis Britannorum iftius- 

modi non obtineant, mihi determinare haud li¬ 

cet; cum D. Lift erus ita de iis pronunciet: ”Omni- 

’’ bus Araneis internodia terna in cruribus. ” At 

quando Idem hic Vir opinatur, quod omnibus 

Araneis binae fint antennae five cornicula, quae 

proxime fupra tela capiti inferta funt, id equi¬ 

dem Ipli non concefferim; quantumvis enim A- 

raneum nunquam confpexerim Britannicum , ex 

aliis tamen Araneis exoticis, harumque partibus 

fiicile video, naturae Araneorum hoc repugnare. 

Ut igitur nodum hunc fol vam, breviter comme¬ 

morabo, quidnam hac flipcr re in propolito meo 

Retiario obfervaverim. Examinando Araneum 

ante deferiptum inveni binos illos artus, aeque ac 

alia crura omnia, cum Thorace commifibs effe; 

at eo cum diferimine , quod locus connexionis 

eorum cum Thorace pili craffitic altior fit: id 

vero ideo fic fadlum judicavi, ne ab iis impedi¬ 

retur aftio membrorum, quibufeum fpicula u- 

nita funt, atque ut ipli hi artus tanto fe celerius 

poffent movere. Infuper obfervavi, eos ex fex 

con- 

oogen fyn vp tixiee rygen gefchiktelyk geplaatft , eu 

aght in H getal. De borft is ais een ovaal fchilt, 

dat na de oogen Jpitsaghtigh vont toeloopt ^ en het 

huyght ftgh yder reis naa de articulatien der beenen 

ivat inveaars; gelyk het vel tuftfchcn de ribben der 

perfoonen doet, die mager van lichaam fyn; en 

dit Jelve heeft in veele kleene en groote Spinnen 

plaats. 

Van de Hollandfche Spinnen , die netten breyen, 

kan ik ^er een vertoonen, die in fyne couleuren en 

maakfel overeenkomt tnet den allergrootflen, voelke 

Moufetus heeft: maar hy is wel de helft kleender. 

ïn deefe foort heb ik aangemerkt , dat alle fyne aght 

heenen uytfeven Articulatien heft aan; de Eerfte ar¬ 

ticulatie ontrent de borft is feer kort, waar op de 

Tweede volght, die nog vry korter is , ende gloheus 

van maakfel. De Derde articulus daar aan volgen¬ 

de is de langhfte van allen, en de tweede articula¬ 

tie fchynt in fynfaveur alleen gemaakt te fyn, en op 

dat dit lit te rajfcher en te bequaamer feu drayen; de 

Vierde articulatie is een weynig krom gehoogen , en 

allenxkens feg verdikkende: de Vyfde articulatie, 

die daar aan vaft geheght wort, is naa de derde de 

langhfte, daar opfiet men de Sefle en dan de Sevende 

articulatie, die haar naa proportie verminderen, 

fynde eyndelyk deefe laatfte articulus met twee prin¬ 

cipale kromme en fwarte nagelkelkens, of klaau- 

kens verfien , waar by nog eenige andere komen , die 

kleender fyn, en haar gebruyk alle hebben, om op 

den draat te hopen, die vaft te houden, en te regee^ 

ren. 

Of nu dit in de Engelfehe Spinnen geen plaats 

heeft, daar kan ik niets van oordeelen, terwyl de 

Heer Lifter daar van feght: ” Omnibus Araneis 

” internodia terna in cruribus. ” Maar dat die Heer 

gelooft, dat alle de Spinnekoppen twee hoorntjes heb¬ 

ben, welke "'t naaft boven de pyltjes in ^t hooft inge- 

fchikt fyn, daar in kom ik met hen niet over een; en 

hoewel ik noit geen Engelfehe Spinnen gefien heb, 

feo valt het my light uyt de andere uitlandfehe Spin¬ 

nen en haare deelen te oordeelen, dat dit de natuur 

der Spinnen contrarie is. Om defe difficulteyt dan 

op te lojfen, feo fal ik kortelyk aantekenen, wat ik 

hl myn voorgeftelde Nette-bryer daar van ondervonden 

heb. Ik bevond dan in bet examineeren van de voor¬ 

verhaalde Spin, dat deefe twee leeden , even als alle 

de andere heenen, met de borft gearticuleert wier den ; 

dan met dit onderfcheyt, dat fe een hayrken hooger 

daar meede haar connexie hadden; hetgeen my daght 

fyn oorfpronk te neemen, op dat fy de leeden ,daarde 

pyltj es meede vereenigt fyn, niet feuden in haar aBie 

beletten, en op dat fy felver haar te vaardiger feuden 

kunnen beweegen. Nog ondervond ik, datfe uyt fes 

ar- 
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conftare articulis, imo forte vel ex feptem; guod 

tamen haud firmiter adferuero: unde hac etiam 

dote Cruribus fimiles erant; prout D. Lijlerus 

pariter animadvertit inquiens:” Haec,perinde ut 

” pedes, equibufdamjundturis conflant.” 

Verum,quod maximam merebatur attentionem, 

in eo confiflit, quod eorum quilibet extremo 

fuo adfixLim gereret unguiculum parum incur¬ 

vum , nigricantem: quapropter fane omni jure 

quintum par pedum vocari pofTe videntur; idque 

vel eo magis, quoniam & mufculos fuos ea¬ 

dem ratione intus gerebant, ac reliqui pedes, 

& pilis pariter fetisque fpinofis hifpidi erant. In¬ 

terim tamen multae me inducunt rationes, eos 

ut pedum numero excludam ; quum in omni 

Araneorum fpecie haud fint eundem hunc in 

modum fabrefadli, verum in multis cum Afta- 

corum & Scorpionum brachiis conveniant. Vi¬ 

dere id efl in Araneo pulice, in quo hi artus 

quam proxime formam forcipum gerunt, nifi 

■quod pollice careant ; prout ad oculum mihi 

patet in eorum quodam, quem adfervoexficcatum: 

neque enim ex ufu fub ipfo opere quidquam hoc 

tempore colligere datur j fiquidem Decembri 

menie haec nunc fcribam. At vero in alio quodam 

Araneo, qui retia texit, id adeo manifefle demon- 

firare poflum, ut dubii amplius nihil relinqua¬ 

tur. Namque primo bina in eo tela fcu fpicula 

confpieiuntur, deinde vero brachia iflhaec tam 

ftupendo ibi artificio conflrudla funt, ut fane 

inimitabili, quam in manu noflra miramur, fabri¬ 

cae nequaquam cedat. 

Primo enim in diverfos brachia haec articulos 

difpertiuafunt, quorum ad finem qugedam cer¬ 

nitur particula, interna facie concava, exteriore 

convexa, pilis in ambitu obfita , albuminis ovi 

gallinacei, quadrifariam diflefti , vitello libera¬ 

ti, fegmentum forma referens. Ad hujufce par¬ 

ticulae initium, quolibet in brachio,exiguus qui¬ 

dam procefTus obfervatur, qui aliquid digito fi- 

mile exhibet. Porro fupra iflas particulas pilo- 

fas variae praeterea occurrunt aliae partes confi- 

deratu dignae,quarum fingulae cum bafi illarum 

hirfutarum particularum a latere interno, conca¬ 

vo, articulatae funt; ut adeo a particulis hifce 

pilofis obtegi, & fecuritatis gratia recondi que¬ 

ant. Prima inter alteras hafce partes binos in ar¬ 

ticulos fupra fe mutuo politos dividitur ; quo¬ 

rum inferiori vera, at obtufa forceps, fpadi- 

eea, fed qua ejus brachia inter fe committun¬ 

tur , nigricans, conjungitur. Alteri articulo 

paulum altiori obtufus committitur digitulus, 

coloris pallidi, ad flavo-rubrum quafi vergentis. 

Tan- 

artïculatien hejionden ^ en ik tv^yfel of daar geen Jèe^ 

ven ivaaren, fio dat fe daar in ook tnet de beenen o- 

vereenquaamen; ^t geen de Heer Lifter meede an¬ 

noteert , /eggende: ” Haec, perinde ut pedes, V qui- 

” bit/dam junBuris conflant. ” 

Maar dat fleer re^narkabel was, hetflelve beflont, 

dat fly y der op haar eynde met een kromaghtig enflwart 

nagelkenof klaauwken gewapentwaaren; waar door 

men fle in alle reeden het vyflde paar voeten flöu kunnen 

noemen , te meer om dat Je op defelve manier haare 

Muflculen vanbinnen hadden , als de andere Voeten; 

flynde ook met hayr ende doornagtige Borflels beflet. Dan 

eghter foo heb ik veele redenen,om haar van het getal 

der voeten uyt te Jluyten, alfloo fly in allefloorten der 

Spm7;envan dit maakflel niet en Jyn, maar in veelemet 

de armen van Kreeften en Scorpioenen overeenko¬ 

men , als in de Vloo-fpin teJien is, alwaar deefle lee- 

den, ten naaflen by het fatjoen der tangen hebben, 

maarflojider Duim, gelyk my dat blykt uyt een der 

flelve, die ik ge droogt bewaar, Jon der dat ik dit nu 

in het leeven kan naaflen, alfloo het nu denzz. De- 

cember is, terwyl ik dit fchryfl. Maar ik kan het 

in een andere Spin, die netten breyt, floo klaar 

vertoonen, dat dit pimt onweerflpreekelyk is. Want 

eerflelyk flet men daar in de twee Pyltjes, en voorts 

Jyn deefle armen , daar floo overkunflig in gemaakt, 

dat Jé de konfl, die in onfle bant beflpeurt wort^ 

niet behoeven te wyken. 

Want eerflelyk worden de armen in verflcheyde he¬ 

den verdeelt, op welkers eynde flg een deelke ver¬ 

toont, dat hol aan de binnenfle Jyde is , en convex 

aan de buytenfle fly de, flynde voorts met hayr in den 

omtrek beflet; en van figuur, als het witte gedeelte 

van een hoender-ey, dat in vieren gejheeden is ge- 

weefl, en waar uyt het doorgenoomen is. Aan he^ 

begin van dit deelken [iet men in yder arm , dat het 

een uytfleekjel beeft, "'t geen als een vinger flg ver¬ 

toont. Nu boven deefle hayrige deelkens, flet men 

nog verflcheyde andere conflderable deelen , die yder 

met defle hayrige deelkens aan de binnenfle holle Jyde 

gearticuleert worden, fio dat fle van deefle hayrige 

deelkens als bedekt, en totflecuriteyt, kunnen opge- 

Jlooten worde7t- Het eerfle deefler andere deelen, dat 

wort in twee heden verdeelt, die hoven malkanderen 

fiaan: aan de onderfle wort een volkomen, maar 

fiompen tang gearticuleert , die van een Cafianie 

roode couleur is, en dan is hyJwartaghtig van ver¬ 

ruw , ter plaatfè daar hy flg tegens malkanderen 

fluyt, met het tweede lidje , dat wat hooger flaat, 

M % wort 



4S JOANNISS WA iM M E R. D A M M 11 

Tandem 8c deprehendimus, quod cum bafi pri¬ 

mae illius partis, cui forceps infidit,. alia adhuc 

quaepiam, veluti praepilata, paaticula articule¬ 

tur, CUIUS extremo tres adhaerent disrituli five 

unguiculi incurvi,non eadem omnes ratione col¬ 

locati, nec fimili modo fabrefadli, quorumque 

motores mufculi in praepilata particula recon¬ 

duntur. Atque fic innotefcit, brachia haec di- 

verfiinode conftrtióta eflejpro indole diveria A- 

raneorum. 

Ex hifce igitur luce meridiana clarius illuce- 

fcit, didtos idos artus minime antennas,. fcd 

vera brachia vocari debere , antennafque in Ara¬ 

neis aeque, ac in Scorpionibus,deefie, Qpum ve¬ 

ro fupra defcripta brachia dupendo artificio con¬ 

cinnata fint, hinc jam ab annis aliquot ea adbrvare 

ficcata operae pretium duxi, ut q^ovis tempore 

ad demondrandum praedo edent. 

Araneum longipedem pariter antennis carere 

animadvertoat brachia ejus unico faltem un¬ 

guiculo, curvo, nigro, longe ultra brachii api¬ 

cem exporre<5lo , armata dmt. Crura ratione 

fuorura articulorum cum cruribus Retiarii de- 

fcriptis conveniunt; atque ipfe quidem pes pro¬ 

prie didlus figillatim adhuc in articulos ddiis ede 

videtur, qui binos-in apice dio unguiculos gerunt. 

At vero idhaec ulterius invedigarc hoc tempore 

mihi npn licet, quum medio verfemur in hyeme, 

nec nifi cxficcatos & balfamo conditos araneos in 

promptu habeam, in c]uibus equidem, praeci¬ 

pue vero in Phalangiis majoribus, quaeadervo, 

evidentiffime confpici poted, quod Ainneis nul¬ 

lae fint antennae. 

Servo etiam Araneum exiguum Sc coccineum 

Liderij in quo, cum pariter ficcatus fit, haud 

licet detegere, quanam ratione brachiorum api¬ 

ces fefe habeant, nifi quod videam , ede paulo 

cradiores proportione, quam pedes. 

In Araneo ex viridi inaurato, alvo longiuficu¬ 

la,, praetenui, claridimi illius Angli, animad¬ 

verto, brachia haec pariter unguiculum fimpli- 

cem ad fiua extrema gerere. Id ipfium in non¬ 

nullis aliis, quos adervo, Araneis pariter obti¬ 

net; neque hos inter ullus ed, cujus brachia an¬ 

teriorem fiuum articulum haud armatura mon- 

drent. 

In brachiis Aranei lupi fingularem aliam ad¬ 
huc fabricam obfiervare mihi videor, quam ta¬ 

men funditus invedigare nunc non potui. 

Quantum ad dentes Araneorum attinet, eos 

equidem a nemine Audorum deferiptos hafte- 

nus 

worf cenflomp 'vingerkengeartuulecn , dat van ee» 

bleke couleur is ^ een ’veeynig naa het geel rcod trek^ 

kende.. Tot men eyndelyk Jiet, dat met de hafis xan 

het eei^jle deelken^ daar het tongetje op (laat ^ nog een 

ander , dat als geprepileert is, gearticuleert xeort^, 

geeft dan op fyn eynde drie kromme vingerkens, of 

klatmkens heeft, die xer/chilUg geplaatft fyn , en 

ook een vevfchilUg maakfel vertoonen , ivordende de 

muskelkens, die haar beweegen, in het geprepileer* 

de deelken cpgefooten. En op deefe 'ivys fiet tnen 

deeje armen verfchillig gemaakt^ naa dat de aart dev 

Spinnen xerfcheyden is. 

Waar uyt dan onxteerfpreekelyk blyktdat deefe 

deelen geen hoornkens.^ maar xoaaraghtige armen 

moeten gmoemt -worden; en ook dat de hoornkens in 

de Spimen ontbreeken., gelyk in de Scorpioenen. En 

alfoo de boxen befchreexe armen admirabel en curieus 

fyn ,foo heb ik fe^nu al eenige jaarengeleeden, xelE 

Icn bewaren en opdvoogen, om je tot aller tyt te 

kunnen vertoonen. 

De langxoetige Spinnekop bevind ik dat meede 

geen hoornkens heeft, maar fyne armen fyn alleen 

met een enkelt nagel ken , dat krom is ,gewapent, en 

verre hoven den punt van defelve uytfteeken"^ 

de , Jynde van een fwarte couleur. De voeten koo- 

men over een in haare artieulatien met die van ds 

Nettebryer, dien ik befchreeven heb ; en het fihynt 

dat de voet nog particulier in leeden verdeelt wort% 

hebbende meede op haar eynde twee klaauwhens.- Dan 

dit kan ik tegenswoordig niet verder tiaajoeken , aE 

foo het midden in de winter is, en ik niet als ge~> 

drooghde en gebalfemde Spinnen by der hand heb-. 

In welke, en voovnamelyk in de groote Spinnekop- 

pen, die ik bewaar, tnen onweerleggelyk fien kan^ 

dat de Spinnen geenen hoornkens hebben. 

Ik bewaar ook de kleene en roodverwige Spin van 

Lidei', dan alfoo die meede gedroogt is , foo kan ik 

daar in niet ontdekken, hoe fyne arinen vooraan ge- 

fielt fyn, als alleen dat fe wat dikker naa proportie^ 

als de voeten fyn. 

In den uit den grauwen vergulden Spin, met een 

langen en feer dunnen buik , van dien vermaarden 

Engelfman, bevind ik dat deefe armen meede op 

haar eynde met een enkelt nagelken gewapent fyn. 

Het felve heefi ook plaats in eenige andere Spinnen, 

die ik bewaar , waar van dat daar geene fyn, of de 

armen fyn op haare voorjie artieulatien gewapent. 

In de armen van den Wolffpin fchynt nog cent 

ander maakfel te fyn, dat ik voor deefe reis, niet tot 

de gront toe, heb kunnen examineeren. 

Wat de tanden der Spinnen belangt, die fie ik dat 

meede tot nog toe van geene Autheuren befchreeven 
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ïiüscflc comperio : quum, quae pro dentibus 

habitae funt, partes revera tela vel fpicula fint 

Araneorum, quibus capta aut deprehenfa Ani- 

malcula confodiunt, tumque fanguinem eorum 

exfugunt. Ut autem de fpiculis prius agam , 

fcire oportet, efle haec binas incurvas, corneo- 

oflcas, acie acuta praeditas partes, rapacium a- 

viura unguibus fabrica llmiles, in Araneis fla- 

tim fub oculis fitas. Articulantur autem cum 

binis corporibus validis, firmis, corneo-ofTcis & 

mufculofis, quae mox fub fcuto Thoracis, cui 

didli oculi infident, adfixa effe obfervantur. In 

Retiario meo Araneo ^ quem Retiario Moufeti 

fimilem efle dixi, diflindteconfpexi, quod bina 

haecce firma officula latere fuo interno in denri- 

culares quafdam, nigricantes, eminentias excreve^ 

rint, intra quas fpicula,uti cultri coraplicatilis la¬ 

mina intra fulcum fui manubrii, admodum fir¬ 

miter 6c tuto ab animali recondebantur & inclu¬ 

debantur. 

Diligente autem horum fplculorum inftituto 

examine, haud potui in iis vel minimas detegere 

aperturas, quibus venenatus quidam humor ex¬ 

cerni poffet ; cujufmodi quidem datur apertura 

in dentibus five fpiculis Vermis, qui Sica vel Si¬ 

carius vocatur,aut qualem perhibent dari in den¬ 

tibus quoque Viperarum. Imo ne in fpiculis 

quidem Phalangiorum maximorum , longitudi¬ 

ne licet dimidium articulum primi manus digiti 

aequantibus, hafce reperire aperturas mihi li¬ 
cuit. 

Praeterea nunquam vidi. Araneos j a me irri¬ 

tatos, quidquam ideo liquoris virulenti excre- 

vifïè, ut ut quam attentillimus in rem fuerim : 

id interim D. videtur adnotare, egoquc 

Ipfi lubens eoufque credam, donec pariter expe¬ 

rientia edocear. 

Admiratione perquam dignum efl^ quod va¬ 

lidi adeo folidique mufculi in corneo offe ho- 

rumce artuum , quibuscum jundfa funt fpicu¬ 

la, inclufi haereant j quos etiam integros inde 

eximere novi, dum eorum infliiuo anatomen : 

quale quid etiam in mufculis brachia Cancrorum 

moventibus obtinet. Dubio procul hi artus mul¬ 

tum conveniunt cum internis Scorpionum forci¬ 

pibus, quae itidem fub eorum oculis collocatae 

funt. Et ficubi verum efl ,quod Aranei humorem 

venenatum erudient, & juxta fpicula fua in fa- 

dlum vulnus deducant, poft quam hifce Animan¬ 

tia confoderunt : fane dicendum cft, haec fpicu¬ 

la quoque Scorpii aculeo adr amuftim fimilia effej 

co tamen cum difcrimine, quod parte antica cir¬ 

ca I 

Jyn, en de deelen ^ die men voor de tanden hééft ge-^ 

noomen^ dat Jyn eygentlyk de Pylen of Spiesjes van 

de Spinnekoppen geiveeji, waar me ede fy de Dieren^ 

dieJe vangen, of betrappen foorbooren, en haar bloet 

dan uytfuygen. Maar om eerfielyk van de pyltjes te 

fpreeken ^ foo moet 7nen voeeten, dat het felve twee 

kromgehoogefGornheenigè^ en fpitsgevliemde deelen 

fyn, van maakjel ais de klaanwen der roofaogelen , 

die 7nen effen onder de ogen in de Spinnen geplaatjl 

fiet. Sy worden gearticnleert met twee Jlerke endé 

vafle hüornbeenige en mufculeufe deelen, die men ef 

fen onder het fchiltken van de borji ^ daar de genoem¬ 

de oog en op Jlaan^ haare connexien fe7i hebben in 

77iyn Nettebryende Spmiekop, die ik gefeght heb , 

met die van Moufetus over een te koo7nen, daar 

heb ik diJiinBgcfen, dat decfe twee vajle beenderen^ 

aan de binnefjjle fyde7i^ in eenige defiticulare en Jwart 

gecouleurde Etninentmi waaren uytgegroeyt, waar 

hl dé pyltj'ès , gclyk een knipmes in de feuf vaii 

fyn hegt, feer vaft en feker van het dier qtiamefi 

ingefooten en verbolgen te worden. 

Als ik nu deefe pyltjes wel examineerde, foo 

heb ik daar de minjie openingen niet kunnen vinden^ 

waar door hy eenige vergiftige vogt Joude kunnen 

excernecren; gelyk de priem-of moort-wurm foo eeii 

openhig in fyne tanden of pyltjes heeji, of gelyk 

men fegbt., dat ook de tanden der (langen hebben. En 

felfs heb ik in de pyltjes der grootjie Spinnen , die 

wel foo langh fyn als de helft van het lit der 

eerfle vinger van de bant, dejè openingen niet kun¬ 

nen vinden. 

Ook heb ik nok gefien, dat, als ik de Spinnen ir¬ 

riteerde, Jy eenige vergiftende vogt daar door qua- 

men te lojfen, hoe neerftig dat ik daar op lette ; dat 

nogtans de Heer Lifter fchynt aan te teekenen; en 

waar in ik hemgeern foo lang fal gelooven, tot ik 

het meede bevinde. 

Verwonderlyk is het, Wat Jlerke en folide mus- 

kelkens in het hoornbeen defer leeden, ^aar de pyl¬ 

tjes meede gearticnleert fyn, worden opgefooten, en 

die ik daar ook heel kan uyt fepareeren, als ik fe ont- 

leede, even als ook in de mufculen, die de armen der 

Kreeften beweegen, plaats heeft. Deefe leeden komen 

Jónder alle twyfel in veele deelen overeen niet dé 

inwendige tangetjes der Scorpioenen, die meede on¬ 

der haare oogen geplaatjl fyn. En indien het waar- 

aghtig is, dat de Spinnen vergiftige vogt uit¬ 

werpen, en die langhs de Pyltjes in de wonde be¬ 

weegen, als de Spinnen 7net defe angel de Dieren 

doorbooren: Soo ijl datfe ook met den angel van de 

Scorpioen fndelyk overeen komen, dan 7net dit on- 

derfcheyt, dat fe voor aan hy de horfl en mant fou- 

N den 
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ca thoracem 6c os collocata fint, aculcus vero 

Scorpii ad caudam: praeterquam quod in Araneo 

gemina fint, in Scorpione vero nonnifi unicus 

extet. Vel maxime autem notatu dignum eft, 

quod fpicula haec in Araneo binoeulo in tela 

geniculata, five veras forcipes fabrefacta fint, 

prout indullrius Liflerus pulchre animadvertit, 

egoque ipfe in Longipedibus illisquos ficcavi, 

verum inveni. Eo igitur partes hae penitus cum 

forcipibus interioribus Scorpionum, ratione fa¬ 

bricae , conveniunt. 

Quantum ad veros dentes: in meo Retiario eos 

parte antica, fubtus, in thorace reperi collocatos 

moxfub apicibus fpiculorum,fub quibus proxime 

dentes hi libi mutuo committuntur,fimili ratione, 

ac in Cancello a me obfcrvatum eft, & in Ailacis 

quoque confpicipoteft. Quin 6c pari fere modofii- 

brefacti funt, aft ex materie longe minus de cor¬ 

neo ofle participante: quodli vero fuis c loculis 

eximuntur, patet, quod aliae adhuc quaedam 

particulae, haud inepte fetae articulatae vocan¬ 

dae, cum i pfis articulentur. Unde igitur mani- 

fefta evadit ratio phaenomensi a D. Ltjlero opti¬ 

me animadverfi , quod nimirum in excrementis 

quoque Araneonim particulae quaedam mufea- 

rum, quas comederunt, inveniantur. Ipfa Ejus 

verba fic habent: ” Solo Mufearum fucco, fi il- 

larum cadavera rejeólainfpicias, vefei videntur : 

fin autem eorum excrementa probe examines, 

” in iifdem etiam particulae corticum Mufearum 

non paucae infunt. ” Aranei itaque quafdam 

partes Animalium captorum devorant, quafdam 

vero exfugunt; id quod commode latis elFicere 

yalent, ubi Mufeas inter illarum partium,quibus 

fpicula recipiuntur, procelFus denticulares com¬ 
primunt, earumque fanguinem & fuccos imbi¬ 

bunt : 6c vel eo magis hoc fieri potell, quia fpi¬ 

cula adverfus dentes terminantur. Sub dentibus 

enim particula quaedam, inftar labii, confpi- 

cua efl;, quae ipfos etiam pro parte obtegit. 

Quod ad oculos fpedat, examinare haud potui- 

tum quia dierum brevitati teinpeftas accedebat 

nebulofa & frigida; tum quia nonnifi unicum 

Iiorumce Araneorum in pyxide conclufum habe¬ 

bam obfervandi gratia', utrum faevifiimo fub gelu 

haud prorfum rigidus evalurus efiet, quemad¬ 

modum Mufeis atque Papilionibus contingit; 

quum vero D. Lifleri libro potirer, eo induöus 

fum, ut Aranei hujufce fufeiperem anatomen ; 

quantumvis mecum conftituiflem, figillatim ni¬ 

hil de Araneis hac vice feribere. Id tamen vi¬ 

dere mihi licuit, quod bini fupremi oculi reli¬ 

quos magnitudine, licet haud adeo multum, an- 

tcceb 

dejt seplmtfl fyn, en in de Scorpioen in de Jlaartp 

hehalven nog dat fe in de Spin dubbelt, en in de 

Scorpioen enkelt fouden Jyn. Maar dat Jeer aan- 

mevkelyk is, het felve befiaat, dat deefe pyltjes tot 

knobbelige pyltjes, of nxaaraghtige tangetjes inde» 

tveeeoogigen Spin gejabriceert fyn geworden, als de 

tndufirieufe Lader wel aantekent, en ik het felve 

ook foo bevinde in deefe lang-poten, die ik gedroogt 

hebbe. Waar meede dan deefe deelen , d eenemaal 

niet de tangen der Seorpioenen, in haar firu&uu- 

re overeenkomen. 

Wat de waaraghtige tanden belangt, die heb ik 

in myn Nettebryer voor aan van onderen in de borjl 

geplaatf bevonden , effen onder de punten van 'de 

pyltjes, daar deefe tanden effen onder tegens mal- 

kanderen aanfliyten , even als in de Zeeflak van 

my geobferveert is, en ook in Krabben gepen voort. Sy 

fyn haaft van het felve maakfel, maar op ver naa fo& 

hoornbeenig niet, en als men fe uyt haar plaats 

neemt ,Joo bevint men, dat fe nog eenige andere deel- 

kens met haar gearticuleert hebben,die men niet onbe- 

q^uaamgearticuleerde borjiels feu kunnen noemen Waar 

uyt men dan de reeden feen kan,van hetgeen de Heer 

Lider feer voel geobferveert heeft, dat ook in haa~ 

re excrementen eenige deelen van de vliegen , die fy 

gegeeten hebben , fyn te vinden. Syn eygen woorden 

Inyden aldus: Solo mufearum fueco, fe illorum ca- 

” davera reje&a infpicias , vefci videntur: pn au- 

” tem eorum excrementa probe examines, in iijdem 

” etiam particulas corticum Mufearum non paucae’ 

” infunt. ” Soo dat dan de Spinnekoppen eenige 

deelen van de Dieren, die fy vangen,opeeten, en an¬ 

dere uytfeygen: het geen fy hequaamelyk doen ken¬ 

nen, voanneeer fy de Vliegen , tuffchen de tandige 

der deelen, voaar in de pyltjens feuyten , te famen 

perfen, en haar bloet en voghtigheedcn indrinken 

en dat te meer, alfeo de pyltjes tegen de tanden 

eyndigen. Want onder de tanden is een deelke^ 

als een lip, te pen, dat haar ook voor een gedeel¬ 

te bedekt. 

De oogen belangende heb ik niet kunnen examlnee- 

ren, foo om om dat de daagen nebuleus, kort ,ende 

kout voaar en, als meede om dat ik maar een van dee- 

fe Spinnen in een d cosken befeooten had, om te feen, 

of hy in hei firengfte van de vorjl niet geheel feu 

verftyven, als de Vliegen en de Kappelletjes doem 

maar bet boek van den Heer Lider in handen krygen- 

de, dat deed my tot Jyn Anatomie refolveeren, niet 

tegenftaande ik befeooten had, niets in het particu¬ 

lier van de Spinnekoppen voor deefe maal te fchry- 

vïn, Eghter fag ik, dat de twee bovenfee oogen de 

grootfee voaar en; hoewel niet heel veel: Maar i» 

de Vloo-Spin is dat verfchil feer merkelyk, en uyt 

re» 
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recellant. At in Araneo pulice admodum nota¬ 

bilis ell haec diflèrentia, mihique e vereri qua¬ 

dam ejus figura, quam aflervo, patet, quod de¬ 

nis cum oculis ipfum depinxerim : verum nec 

hoc nunc accuratius inveftigandi occafione fruor. 

Quidquid hujus reifit, bini.oculi, fupra reliquos 

o6to collocati, a me perquam exigui repraefen- 

tati funt. 

Magna etiam induftria inquifivi, an Aranei a- 

pertiones afperae arteriae habeant: at neque in 

thorace, neque ad alvum, ullas reperi: idfolum 

vidi, quod in hocce Araneo telario particula 

quaedam oblonga, peni fimilis, medio in ven¬ 

tre, extra corpus, loco praealto thoraci proxi¬ 

mo, fita fuent, prope quam binae compare- 

bant flavefcentes & lunatae maculae , cute con¬ 

flantes molliore , quam reliquae ventris partes. 

Atque hae funt breviter externae illae partes, 

quae mihi in Araneo occurrerunt. In capite ni¬ 

mirum & thorace o6lo oculi; antica parte fub 

oculis fpicula fuis cum articulis; retro 6c infra 

haec in thorace os & dentes; tum bina brachia 

fuis cum unguibus, 8c o6lo deinceps crura fe- 

ptenis fuis cum articulis, binifque ad apices un¬ 

guibus; praeterea £c venter fua cum particula peni- 

forrai; nec non lanugo atque pili fetacei 8e acu¬ 

leati, quibus cutis corporis & crurum hifpida eft. 

De partibus internis pauciffima mihi hucufque 

dicere licet. Vidi tamen pedum, brachiorum & 

fpiculorum mufculos quam diflindiffime. Vidi 

& thoracem hifce penitus oppletum cfle, ut 

praeter mufculos hofce vix contineat aliud quid¬ 

quam, nifi gulam, medullam fpinalem cor ; 

de quibus tamen parum adeo diflindli confpexi, 

ut nihil prorfus certi de iis pronunciare auhm. 

Ventris mufculofum integumentum ab inte* 

flinis fubjeclis quam facillime feparari poterat; 

tumque elegans confpiciebatur reticulum omento 

fimile, ex globulis concatenatis, leviter purpu- 

rafcentibus,& ad albedinem vergentibus conflans. 

Hoc aperto ventriculum mihi videbar confpi- 

cere ejufmodi figura praeditum, ac in Cochlea 

vinearum: inteflina deinde fatis dillindla com- 

parebant, per quae hinc inde vafcula albicantia , 

produdliones afperae arteriae mihi vifa , divaga¬ 

bantur. Offerebat fe tunc pellucida, flavefeens, 

& inaequaliter globofa mafra,quam quis ovorum 

lacemum efie dixiflet, nifi particula peniformis 
ante vifa aliud doceret. 

Sacculus, in quo telarum materies, mollis in- 

collcdla haerebat, plures in gyros 

erat 

mz Olide figuur, die Ik daar van hcvoaar^ fie ik, dat 

fie met tien oogen van my afigetekent is, maar dat kan 

ik nu meede niet naafien. Wat daar van is, de tveeê 

Qogen hoven de aght andere fiyn heel kleen van my 

afgebeelt. 

Seer neerjlig heb ik ookgéfiöght, ofifiy geene openingen 

in de Luchtpypen hadden, dan die heb ik niet gevonden, 

nog in de borji, nog op den buik ; alleen fiagh ik, 

dat deefie Webbemaakende Spin een langvter- 

pig deelken midden op den bnyk, buiten het lichaam, 

geplaatji had, dat het teel-lid gelyk was. Het had 

fiyne fituatie heel omhoog naa de borji, alwaar fig 

tvoee geelaghtige en halve maanwyfie vlekken ver* 

toonden, die weeker van huyt waar en , als de vor* 

dere deelen des buyks. 

En dit Jyn Joo kortelyk de uytwendige deelen , 

die ik daar in gefien heb. Als in het hoofit en borji 

de agt oogen , voor aan onder de oogen de pyltjes, 

met hare articulatie i daar aght er onder op de borji 

de mouten tanden; voorts de twee armen met haare 

nagelen, en dan de aght beenen met haare fieven ar* 

ticulatien,en de twee nagelkens op haar eynde; nefiens 

ook de hay rkcns en de ficherppuntigeborjielagtige hay* 

ren, die op de huyt van het lichaam en de beenen Jlaan, 

Wat de inwendige deelen belanght, daar kan ik heel 

weynig voor tegenswoordig van fieggen , als alleen, 

dat ik de muficulos van de voeten, armen en fipiesjens 

diJiinBgefiien hebbe. En dan ook dat de borji f eenemaal 

daar van vervult was , fioo dat fiy niet anders behal* 

ven deefie muficulen in haar hejloot, als-de keel, de 

medulla /pinalis, en het hert, maar daar heb ik fioo 

weynig diJiinCl iets van gefien, dat ik daar niets met al 

in verfieekering van kan fieggen. 

In den buyk daar liet fig het muficuleus vel heel 

ligt van het onderleggende ingewant fiepareren , en 

danfiag men een cierlyk net ken,als dat'Èet ingewand, 

dat uyt aan een gefichakeerde bolletjes van een ligt., 

purperaghtige verwe, na het wit wat hellende beflont. 

Dit geopent hebbende ficheen my de maag van een 

figuur te Jyn, als in de Wyngaart fiak ,vo.orts waar en 

de ingewanden redelyk kemielyk, hier en daar liepen 

eenige witte vaat en door de ingewanden, die ik voor 

takken van de Luchtader aanfiag. Voorts fiag men 

daar een doorlugtige cn ongelyk globeufie geelaghti¬ 

ge fiihfiantie, die 'men voor de racemus der Eyerenfiou 

hebben kunnen neemen, indien het deelke , het teel* 

lid gelyk, defie gedagbten met had doen verdivypien. 

Het beurske, daar het fipinfiel als een voeek lym hl 

lagh , was verficheydcniaalgekrlnkelt, en agaatagh* 

N % tig 
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erat contortus, colore Achaten referens, coque 

difFraóto materies intus in fua fila diduci poterat. 

Verum haec omnia cum nonmfi confufe , 6c in 

prima, quam unquam attentus inflitui, Aranei 

fedfione confpexerim, ejufmodi funt, ut de iis 

quidpiam certo afTerere vel determinare nec pof- 

fim nec velim, alteri cuidam occafioni ea refer- 

vans. 

Interea dolendum eft, quod D. Lifierus a- 

natomen omnium harumce partium fuo non ad¬ 

junxerit tradtatui: nobiliffimam enim partem 

hac ratione praetermifit j quantumvis ftrenuc de- 

fudaverit in reliquis, Sc undequaque fatis mon- 

llraverit, fefe ex propriis obfervatis , juflo or¬ 

dine, omnique accuratione hanc hiftoriam per- 

traótafle : id quod fime unicum eft, cujus de¬ 

fectu noftroruni temporum feriptores laborant j 

cum omnia ab invicem furentur & fefe mutuo, 

expilent; tumque corniculae Aefopicae, alienis 

plumis ornatae, hifque faftu abfurdiflimo ftolide 

fuperbienti fimiles,vana fibi imaginationeperfua- 

deant ,,fententias atque effata, quae ex aliis tran- 

fferipta ipfi ne quidem intelligunt, fuo e cerebro 

effe profedta. Veruntamen id facile ipfis con¬ 

cedi poteft, quandoquidem nonnift monftra funt 

propriorum phantafmatum. 

Praeterea exhibere poffum Araneum pulicem, 

cujus binas affervo fpecies. Aranei hi faltu 

praecipite fuam deprehendunt efcam ; idcoque 

perinde, ac alii, odio diftindlis oculis , vifuque 

hinc admodum pernice.gaudcnt; de quo tamen 

vifu in aliis Araneis retia texentibus difficilius eft 

judicare. Qiium enim digitum quisquam pro¬ 

xime oculis ipforum admovet; non folummodo 

cura minime confpicere videntur, fed nec ter¬ 

rentur inde, nec aufugiunt. Ubi vero contra 

vel minimum quoddam Animalculura in telas 

ipforum involitat,.id mox fentiunt, atque ocyf- 

fime deprehendere norunt. Unde hoc animad- 

verfo Philofophi quidam opinati funtAraneos 

oculis carere, & tantum ad perceptionem tre¬ 

muli motus fuae telae accurrere. Qtiando au¬ 

tem praeterea eorum oculi,ope microfcopii, haud 

unquam obfervabantur reticuli inftar conforma¬ 

ti elfej id quod in Scorpionibus pariter locum 

habet: tum denique rotunde negabatur , Ara¬ 

neos ulla ratione oculatos effe. At quoniam hi, 

quos diximus, Aranei nunquam , nifi eo tem¬ 

pore, ad efcam procurrunt, quo haec ipforum 

tig van couleur, als men het brak, (oo kon mbn hei- 

in fyne draden van een trekken. Maar dit alles fag 

ik foQ confuis^ en in de eerjle fe&ie^ die ik daar van 

oit 7net attentie gedaan hebhe, dat ik van dit alles 

niet kan ^ nog ook ivil^ Jègg^n, dat determinatief 

is: feilende dit uyt tot een andere geleegentkeid. 

OndertuJJchen is het te heklaagen, dat de Heer 

Lifter de anatomie aller deefer de el en niet by fyne 

verhandeling gevoegt heeft , vtaar door hy ia het 

alderbcfle deel defeB is hoe feer hy daar in gear- 

beid heeft., en in alle deelengetoont, dat hy met ori 

der, naukeurigheid, en in eyge obfervatie, deefe hi~ 

fiorie heeft verhandelt; dat het eenighjie is, dat in 

de hiiydige Schryvers ontbreekt, alfoo fy alles van 

malkandercnfteelen en rooven,gelykde kray van Ae-.* 

fopus, die itiet als met andere lieden haare pluymsn 

opgefchikt is} en veaar meede fy tot een voalchelyke 

havaardy nog gekkelyk pronken: beeldende haar in., 

dat de pajfigien enfpreuken, die fy uyt andere hy-- 

brengen, en feljs niet verftaan,haar eygengedachtap 

fyn; dan hetgeen haar ook ligt is toe teftaan , alfoa 

het niet als monjler-dieren van eyge concepten fyn. 

Nog kan ik ve'rioonen de Vloo-Spin , veaar van 

ik twee foorten beware Defe Spinnen betrappen 

haar aas met een fpronk } waarom fe , als de andere, 

agt ofiderfcheidentlyke oogen, ende alfa een feer fnel 

gefgt hebben: van het welke gefgt, ontrent andere 

fpinnen, dis netten tnaaken, wat moeyelyker nogtans 

te oordeelen is. Want hoewel jnen de vinger digt 

aan haar oogen houd ; fo is V dat fe defelve niet aU 

leen niet jehynen te fien, maar fy koomen ook daar 

voorniet verfchrikt te werden, ofte wegh te vlie-^ 

den. Daar fe in het tegendeel, als maar het minfte 

Dierke in haare netten vlieght, dat datelyk westen 

te fen, en veerdig te betrappen. Het welke fommi* 

ge Wysgeeren fen de, foo hebben fe geoordeelt de 

Spinnen geen oogen te hebben , ende maar alleen op 

het geweemel in haar fpinfel aan te hopen. Waar 

by koomende, dat men jnet een vergroot glas nimmer¬ 

meer haare oogen als eeit netteke gemaakt te fyn 

bevind-yhet welke ook in de Scorpioenen plaatsgryptp 

foo is V dat fe plat uyt geloocbent hebben, de Spin¬ 

nen eenigfns oogen te hebben. Maar alfoo de ge¬ 

noemde foorten van Spinnen haar niimner naa eenig 

aas, als op die tyd, wanneer het in haare netten 

verftrikt werd, beweegen: ende gee7iftis met eeTt 

het fclve betrappen; foo is dat feer qtiaa- 

werd, dat de Spirmengeen. oo- 

defelve alfoo figt- 

haar 

retibus eft implexa; neque faltu cam deprehen¬ 

dunt j perperam profcclo inde concluditur, fproiig 

quod Araneis oculi defint. Quin tanto minus lyk hier uyt befooten 

procedit conclufto, qiium oculi in iis aeque cla- gen fouden hebben. Te meer alfoo 

re 
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5rc confpicui fint, ac in Araneo Pulice j atque 

eodem quoque ordine difpofiti. Quod vero 

iplbrum oculi haud, uti in aliis Inledtis^ reti¬ 

culi in morem conftruéti fintj iride fane nequa¬ 

quam fluit j eos oculis carerCi Nam , noftro 

quidem judicio, perinde eft , five oculi hinc 

illinc in fuperficie corpoids difleminati haereant, 

uti in Araneis obtinet, five unum in reticulum 

fint conjuinfti, quod aliis in Infe(51:is obferva- 

tur. Accedit, quod difperfi Araneorum oculi 

multo Cnt majores , quam qui in reticulum 

coaeli fiunt. Quibus equidem redire ponderatis 

videmur omni cum ratione pofle ftatuere. Ara¬ 

neis perfedliorem, quam aliis quibuficunque In- 

fedtis, vifium obtigifie. Excipiatur nihilominus 

Perla fieu Libella, quae maximis five numerofifi- 

fimis videtur oculis inftrudla efle : ut idco fpe- 

ciofia admodum experimenta circa eam capi 

poflintk Ita vel in viliflimis Animalculis in¬ 

effabilia fiua miracula recondidit Natura; prae¬ 

terquam quod Animantium maxima haud magis 

confipicuise principiis aut ovulis, quam minuta 

haec Infiedira, produxerit. Gujus rei fiupra non¬ 
nihil meminimus. 

At mifla hac ratiocinatione ad Araneum pu¬ 

licem redeamus, in quo vel maximam id mere¬ 

tur animadverfionem, quod Natura filum ipfi 

conceflerit, quo pendulus haereat, & a lapfiu fiubi- 

to praefiervetur, ficubi fallente aliquando faltu 

praeceps ageretur.' Unde contingit, ut diutius 

eodem in loco commoranti didtum illud filum 

impedimento fit in captandis atque adfultandis 

Animalculis; quamvis tamen aliorum inftar 

plurium Araneorum, quandoque telam conficiat, 

in quam urgente neceflltate fiemet abficondere, 

Sc, fi quis ipfum infiedtatur, fiubito fefie recipere 

poflit. Itidem notatu dignum efl: hoc in Ara¬ 

neo, quod eodem fiefe modo confeftim vertat & 

torqueat, quo quis admotum ipfi e longinquo di¬ 

gitum ver fiat & rotat; at fiefe in fugam conjiciat, 

fi paulo propius ei digitus admoveatur. Deni¬ 

que, uti jam commemoravimus , inter Araneos 

Pulices, quos loculis noftris aflervamus, qui¬ 

dam datur, cujus brachia fiuis in apicibus, uti 

forcipes Scorpionum, fabrefada fiunt, minime 

tamen geniculata, fed claufam veluti Aftaci for¬ 

cipem aemulantia. 

Porro 6c Araneam Sepiariam fervamus, quae 

ovula fua, ut tanto curatius incubentur, quafi 

in fiportula fecum circumfert; haneque ipfis ope¬ 

ram mirifico cum amore & fiolicitudine praeftat. 

Ufqueadeo fane, ut, fi pellicula, ad pofteriora 

fui corporis adtexta, qua ovula haec geftat, for¬ 

te 

n 
haar in haar als in de Vloo-Spin Jyn^ ende ook op 

defelve order geplaatfl. Ende ivat aangaat dat baars 

oogen, op de manier van andere Bloedetöofè DieV'^ 

kens^ niet als een netteken gemaakt Jyn i daten kan 

ookgeenpns doenhejluyten^dat fe geen oogen Jonden 

hebben^ Want naa ons oordeel foo is V eeven eens^ 

of de oogen hier ende daar op het lichaam verfpreit 

Jlaan^ als in de Spinnen plaats heeft, of dat defelve 

tn een netteken teJhnengevoegtfoudenJ'yn-,gelyk on¬ 

trent andere Bloedeloojè Dierkens bevonden veerd- 

Waarby komt fat de verfpreide oogen in een Spin veel 

greoter Jyn, als die^ dewelke in een netteken te faa- 

men fyn gevoegt. Het welke wel overweegende, 

foo fouden wy met alle reden kunnen oordeelen ^ dai 

de Spinnen volmaaktergefgt hebben , als eenige an¬ 

dere Infe&en, Uytfonderende nogtans de Rombou- 

ten, dewelke wy oordeelen de grootjle of meefte oogen 

te hebben t ende waar ontrent feer heerelyke onder¬ 

vindingen waar te neemen fyn. Hebbende Joo de na¬ 

tuur ook in de aldergeringfte Dierkens , haare on- 

noejnelyke wonderen opgejlootem Behalven dat dê 

aldergrootfte Schepfelen geen figtbaarder beginfelen^ 

of eyeren^ als deefe kleeffeBeeskens hebben. AU 

booven eenigfins gefegt is. 

Maar deefe redeneering laatende^ foo is V aanmep- 

kelyk hl de Vlooy-Jpin^ dat de Natuuroffe een val- 

fche fprong quam te doen, ende J'oo motfaakelyk Jolt 

koomen te vallen.^ haar een draad, om aan defelve té 

blyven hangen, ende niet fchielyk néér te vollen, ver¬ 

leent heeft. Waarom indien fe lang op een plaats blyft ^ 

foo is ’r, dat de genoemde draad haar in het beloe¬ 

ren ende befpringen der Dierkens belet: hoewel Je 

egter, als veel andere Spinnen doen ,fomtyts ook eed 

fpintfel, om haar als V nood doet in te verbergen , 

komt te maaken; ende waar in fe haar, als inen Je 

vangen wil, fchielyk verbergt, ^t Is opmèrkelyk in 

deefe Spin, dat fy haar terjiont omkeert en draait, neut 

dat men de vinger keert en draait, die men haar vad 

verre toe houdt. Maar komt men een weynig nader, 

foo fielt hy het op een loopen.Nü als gefegiis, onder dé 

Vlooy fpinnen,diefg by m'y bevinden, ijfer een, de¬ 

welke de armen op haare tippen, als fcharen 'van een 

Scorpioen gemaakt heeft ,fonder dat ft gegeniculeert 

Jyn,maar fy vertoonenhaar 'als een toegejiooten fthaar 

van een kreeft. 

Nog bewaar en Wy dat Velt-Spinneken, H geen 

haar ey er en,om wel uytgebroeit te werden, als in een 

korfken komt met haar te draagen; hetgeen ft ook 

met alle be'clenkelyke liefde ende Jorg doet. Soo dat 

wanneer het vlieske, daarfe deefe eyeren, agtef 

aan haar lichaam gefponnen Jynde, indraagt, van 
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te iplï abripiatur, haud aliter, quam Gallina 

pullis fuis orbata, eam molimine omni atque in- 

duftria inveiliget, rcpertamque gaudio quafi ple¬ 

na rurfus corpori fuo adglutinet. Araneolam 

hanc ab Harveo pariter in libro de Generat. A- 

nim. defcriptam videre licet, cum maxime vero 

a D. Lifiero^c^ü eam omni jure Araneam Lupum 

vocat. 

Extant etiam penes nos Reticula quaedam ovi- 

formia & margaritarum figuram referentia, in 

quibus ovula fua recondunt Araneae, & tanquam 

in fportula ex trabibus & afiamentis fufpendunt. 

Vidi quandoque nonnullas ex his mufcas pufillas 

in lucem prodiifle, quas hodieque demonftrare 

pofliim: at jufto prolixiorem haec res explica¬ 

tionem fibi repofceret. 

Tandem & illam afiervamus Araneorum lon- 

gipedum fpeciem, quae a diligentiffimo Goedar- 

tio, cui orbis eruditus quadringentas circiter In- 

fe(5i:orum icones acceptas refert, in experimento 

undequinquagefimo tomi alterius fecundum na¬ 

turam fuam cxaóle defcripta eft. Is ipfe vero ibi¬ 

dem in icone quam liquidifiimc demonfirat, 

quod Aranei, ultimas jamjam exuvias depofitu- 

ri, vera fane Nympha fint: quandoquidem cru¬ 

ra eorum fub pofirema hac vernatione notabi- 

,|em & admirandum in modum elongantur. Accu- 
ratiflimus quoque Lijïerus animadvertit, Araneos 

nonnunquam alterum aetatis fuae annum fere 

exigere, priufquam generationi evadant idonei. 

Id autem procul omni dubio inde proficifcitur, 

quod tanto temponsTpatio debeant crefeere, ante¬ 

quam poftremam fuam cuticulam, atque cum 

hac Nymphae formam exuant: haud enim ante 

hoc tempus generationi apti funt ^ tum vero haud 

amplius vernant deinceps. 

Obftrifti quoque fumus accuratiffimo ^acoho 

Hoefnagel, dum viveret, Pictori Imperatoris Ru- 

dolphi celeberrimo, qui triginta &; quinque A- 

raneorum, Sc circiter trecentas praeterea Infedto- 

rum fpecies fecundum vitam depidlas nobis reli¬ 

quit j quarum omnium icones aeri inciiae cum 

privilegio Caefarcae Majeftatis in lucem editae 

funt, Goedartianis haud inferiores. 

Wencefaus itidem Hollaar fuam huic penfb ad¬ 

hibuit induftriam, & exadtifiimis fuis iconibus, 

juxta Infecta in Mufaeo Comitis Arondelii aflerva- 

ta deferiptis, a publico gratiam inivit. Atque 

idipfum utinam & alii fadtitarent, qui harum 

rerum peritiam jactitant! Ut ita ifthaec naturalis 

Philofophiae pars, nequaquam inter minimas 

habenda, ad ultimum perfe<fi:ionis gradum tan¬ 

dem deduceretur j qua duce profecto innume¬ 

ro- 

haar 'ivord afgenoomen •, fy,als eenhenne van hesr 

kuykens berooft, het Jelve vol iver ende neerftigheid 

komt op te foeken ; ende het gevonden hebbende, als 

verheugt, voederom aan haar lichaam te kleeven. Dit 

fpinneken bevinden voy ook van Harveus in fyn boek 

van de Voortteeling der Dieren befchreven te Jyn. 

En befonderlyk van den Heer Lifter,^/> bet met alle 

reeden de Wolffpin noemt. 

Soo bevinden fg hy ons ook eenige Nettekens Ey~ 

voyfe,ofte ovaal en peerlagtig van gefialte ,vomr in Jy 

haare eyerkens opjluyten, ende als in een mandeken 

aan ae balken ende de Jporten ophangen.. Hier uyf 

heb ik ook fomtyts eenige kleene Vlieghkens fien te 

voorjehyn komen- maar dat vereyfte een breder ver¬ 

handeling : deefe Vliegkens kan ik nog vertonen. 

Eyndelyk bevtaaren voy dat Joort van Spinnen met 

langebeetten,hetveelke van den alderneerjligfle Goed- 

titïi,dev)elke met ontrent vier-hondert afbeeldingen 

van Bloedeloofe Dierkens het gemeen verbonden heeft, 

in fyn ncgen-en-veertighfte hev inding e van fynTvoee^ 

de Deel feer natuurelyk hefchreeven is, En dewelke 

ook heel klaar aldaar in print betoont, dat de Spin¬ 

nen,als Jy op haar laatfle vervelling fiaan,een waar- 

aghtige NymphaJyn: alfoo haar beenen in deefe laat- 

Jie vervelling merkelyk en verwonderlyk langer nyt^ 

gerekt voorden. Soo vangelyken noteert de naukemige 

Lifter, dat de Spinnen fomtyts voel by de twee jaa- 

ren overbrengen, eer fy tot de teeling hequaam jyn. 

Hetgeen fonder alle tvoyfel bejlaat, in dat Joo lang 

moeten aangroeyen, eer Jy haar alderlaatjie huysken 

iiyttrekken, en de gedaante van een Nympha verJaa- 

ten; want niet eerfyn fy tot de voortteeling beqtiaam} 

en- dan vervellenfy niet meer. 

\ 

Soo bevinden wy ons ook verbonden aan den feer 

naakeurigen'^zcoh}r{ozïnti^t\,dewelke in fyn leeven 

vermaart fchilder fynde van den Keifer Rudolphus^ 

ons vyf-endargtig foorten van Spinnen na H leven 

ajgebeelt heeft: ende daar beneffens nog ontrent drie hon- 

dert foorten van Bloedeloofe Dierkensi dewelke alle met 

voor-regt van Jyn Keiferlyke Majejieit in print uitge- 

komen Jyn; ende die van Goedzext geenfns enwyken. 

Soo van gely ken heeft Wenceflaus Hollaar fyn 

neerjiigheid hier in betoont, ende met fier nette af¬ 

beeldingen, dewelke na de Bloedeloofe Dierkens in 

de kunft-kamer van den Graefvan Arondel opgejloo- 

ten, gedaan Jyn, de werelt verpligt. Het welke wy 

ook wenften van andere, die hier van kennis roemen 

te hebben, gedaan te moogen werden: om alfoo dit 

deel van de natuurelyke wysheit, het welke wygeen- 

fins het geringjle oordeelen, want ws een onnoemelyk 

getal 
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rorum Animalium indolem atque aóliones quam 

commodiffime rimari licet. 

Antequam vero ab Araneis recedamus, volu¬ 

pe nobis eft, modum exponere, quo Aranei te- 

larii feu Mufcatrices, ab alia in aliam arborem 

efcendere poflunt, iquantumvis etiam interflua 

unda didtae arbores difterminentur. Id vero ut 

queat intelligi, omnino fleire expedit, filum A- 

ranei. haud efle fimplex , verum plerumque du¬ 

plex, imo quandoque decuplex, vel duodecies 

etiam geminatum: quod fi quis ipfe velit experiri, 

oportet Araneum ex alto quodam loco dejiciat, 

filumque ejus tunc confeflim perluftret. Idem 

tamen leviori negotio atque certius detegi po- 

tefl:, fi quis pofticam Aranei partem ieparet ab 

anteriore, pi'ehenfiimque filum ad fuam ufque 

profequatur originem, ibique contempletur. 

Quemadmodum igitur filum Aranei plerumque 

geminum efl, ita fit, ut Araneus geminatis filis 

defeendens, juxta fimplicia autem fila rurfiim 

adfcendens, facillime ab hoc ad illud faftigium, 

aut ab alia in aliam arborem , licet aquae inter¬ 

fluant, pervenire queat; ubi videlicet fila reli- 

di:a & libere volitantia aeris ventive agitatione 

Ime illuc adfiguntur. Hanc vero de duplici filo 

Aranei fententiam pariter ab Henrico Regio,M.e- 

dicinae Profeflbre Trajedtino, 6c a Medico fo- 

lertiflimo Frcmcifco Redi, quodammodo in me¬ 

dium prolatam cernimus. 

At accuratiffimus D. Lijlerus alias hac fiiper re 

obfervationes producit, inquiens, quod Aranei 

telas fiias in longinquum ejaculentur. Haec ipfa 

Ejus funt verba: ” Aranei quidem, ait, fila 

” fiianon aliter, quam Hyftriees villos fiios de 

corpore, vi quadam ejaculantur ; in eo diflè- 

” runt, quod cum illi ab Hyftricis corpore o- 

” mnino foluti e longinquo ferantur, Araneo- 

” rum fila, etfi longiflima, adhuc tamen intra 

ipfius befliolae anum adhaerent, ut radii ad 

” Solem.” Et porro : ”Aranei mediae aetatis aut 

” magnitudinis fili auxilio fe leni aurae commit- 

” tunt, afcenfumque in aerem perque fiimmas 

” nubes moliuntur. ” Quantum ad prius, de 

eo equidem nunc judicare nequeo, optans folum- 

modo, ut D. Lifierps paulum fe clarius expli- 

cuiflet. Quanam enim ratione fieri poteft, ut 

filum Araneorum, adeo tenue & fubtile, evi¬ 

bretur, aerem que findat 6c penetret, nec potius 

ab aëre fifiatur, multiplicefque in flexus conglo¬ 

meretur Araneuim neceflario perplexuros ? Scio 

equidem, polTe nos lotium nofirum ad certum 

inter- 

55 

getal van Dieren haar aard ende handelingen feer ge- 

makkelyk alhier onderfoeken kunnen ; tot de uyterjle 

volmaaktheid te brengen. 

Maar eer wy van de Spinnen nog affeheiden; Joo 

lujl het ons 'voor te jlellen de manier, op devseike 

de Spinnen, die netten hreyen, van den eenen boom 

op den anderen kunnen kimmen, niet tegenjlaande 

dat de genoemde hoornen, door een veater, dutter tuf~ 

jehen loopt, gejeheiden fyn. Het voelke op dat voe 

verft aan moogen, Joo is V naukeurig te voeeten; dat 

de draad van een Spin niet enkelt maar gemeenelyk 

dtthbelt is, ende Jomtydts ook veel tien ofte tvoaelf 

dubbelt: het veelke om te voeeten, foo moetmen een Spin 

van eenige hoogten afftooten, ende den draad datelyk 

daar na hejigtigen; dan om het felveJonder veel moei¬ 

ten ende J'eekerder te ondervinden , ifter anders niet 

te doen, als het agterfte lichaam van het voorfte te 

jeheiden, ende den draad opgeraapt hebbende, defcl- 

ve aan fyn oorfprong te befigtigen. Gelyk dan de 

draad van een Spin ge?neenelyk dubbelt is, foo is 't 

dat fe met dtébelde draaden neerdaalende, ende voe¬ 

der by enkelden opklimmende; voanneer de bevoegmg 

van de lugt of voint de verlaatene draaden hier of 

daar vaft gemaakt heeft, feer ligtelyk van de eene 

hoogte op den andere kan koosnen , ofte van de eene 

boom op de andere, felfs hoeveel daar eenige wateren 

tujfcben beiden waar en, Soo fen wy ook dit gevoe¬ 

len van den dubbelden draad van de Spin , foo van 

Henricus Regius Opper-leer-meefter in de Genees- 

kunft tot Utregt, als meede van den feer naukeurigen 

Arts Francifcus ^td\,eenigftnsvoorgeftelt teweefen. 

Maar de naukeurige Heer Lifter heeft hier an¬ 

dere obfervatien van, feggende, dat de Spinnen haa- 

reWebbens ,tot eenwyde diftantie ejaculeer en. DitJ'yn 

Jyn eyge woorden: ” Aranei quidem, fgt hy , fila 

” fua non aliter, quam Hyftriees villos fuos de cor- 

” pore , vi quadam ejaculantur ; in eo differunt, 

” quod cum illi ab Hyftricis corpore omnino foluti e 

” longinquo ferantur , Araneorum fila,etfilongijft- 

” ma, adhuc tamen intra ipfius beftiolce anum ad- 

” haerent, ut radii adfolem. En vervolgt hy: A- 

” ranei mediae aetatis aut magnitudinis fili auxilio 

” fe leni aurae committunt, afcenfimque in aerem 

” perque fummas nubes moliuntur. ” Wat van dit 

eerfte fy , daar kan ik voor tegenswoordig niet van 

oordeelen, alleen wenfte ik wel, dat de Heer Lifter 

dat wat klaarder geexpliceert had. Want hoe is het 

mogelyk, dat foo een dunne en fubtile draat, als dat 

van een Spin is, foti kunnen geejaculeert worden, 

en de lugt verde^len en door dringen , fonder van de- 

felvegeftuyt, en in veele bogtengeboogen te worden, 

die het Dier nootfakelyk verwarren fouden. Ik weet 

wel dat wy onfe pis tot een feekere diftantie, als 
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intervallum, tenuis inftarfili,emittere, vel, fi 

ita loqui libet, ejaculari: at vero liquidum hoc 

cil j quod in Araneorum filis locum non habet: 

praeterquam quod Aranei materiem, e qua fila 

fua componunt, haud omnem unica duntaxat in 

cavitate colledlam videantur gerere, ut eam vel 

ficca etiam fub forma eoufque queant ejaculari. 

Accedit, quod ingens fane conatus Sc validum 

robur mufculorum requiratur ad ejufinodi vi¬ 

bramen j cum tamen raufculis carere videatur 

ilthaec pars Araneorum. Attamen mera haec 

funt ratiocinia, quae experientia aliquando vel 

delebit vel ftabiliet. 

Pofterius equidem haud adeo intelleftu cft 

difficile; quum & ego iple faepius viderim,quod 

Aranei minores, fuoe filo pendentes, haud ali¬ 

ter ac Draco ita diftus, machina illa papyracea 

puerorum , chordae adligata, aè’re fuftolli atque 

propelli queant. Hinc fi ea elt D. Lijleri fenten- 

tia, quod Aranei adulti, quod emittunt, filum 

pariter vento committant propellendum* dum 

ipfi interea materie e corpore fuo jugiter exprefla 

fili longitudinem magis magifque augent: tunc 

equidem eo feniu, quam proponit, ejaculatio 

haud difficilis intellcftu, omnifque, qui contra 

objici poflet, fcrupulus remotus foret. Ad me 

quod attinet, haud quidem Iiadtenus aliud quid¬ 

quam heic video , quam quod omnia fila , vi 

proprii fui ponderis, dum defeendunt aut proce¬ 

dunt, ex Aranei corpore quafi protrahantur; eo¬ 

dem penitus modo, quo fila ferica Bombycum 

e faeculis materiem ftaminum continentibus tra¬ 

huntur, nequaquam vero evibrantur. Attamen 

& minus difficulter cogitando aflequi valeo, fieri 

omnino pofle, ut Aranei, dum alicubi perfident 

quieti, fila iflhaec ex alvo fua premendo excute¬ 

re queant, tumqae committant vento ex una in 

aliam arborem transferenda. 

Quantum ad Tarantulam fpedfat, cujus i&im 

Mufica fanari perhibent, Vir quidam pcrcurio- 

fus, aliquod ante tempus ex Italia huc advedtus, 

mihi adfeveravit, vel ipfa in Apulia id pro fabu¬ 

la haberi, nec nifi plebejos homines, mendicos, 

& vagabundos obfervari, qui fefe a Phalangiis 

hifce pundtos elle dicentes faltatione 6c mufica 

inde fanentur; ut nimirum in otio viftum fibi 

parent, male credulis fucum facientes. Ita 

& noftro in Belgio videmus, quod plebs ab illo 

mendicorum genere, quos Gentiles, autCinga- 

ros vocant,fibi imponi finat, praejudicaram quip¬ 

pe fovens opinionem, ipfos Pythonii fpiritus ra¬ 

dio quodam perculfos efle. 

MMERD AMMIl 

em jyne draat, kmnen emitteren^ of ejaeukeren^ 

foo men het noe7nen -ml, maar dat gefchlet in een 

vloeibaar eform; het geen in Spmnen geen plaats kan 

hebben; devselkeook deeje materie^ daar haare draa- 

den uyt gecomponeert voorden, niet alle in een enkel- 

de bolligheidfchynen opgejlooten te hebben, om die foo 

ver, en dat 77og in droogeform, te ktmnen ejaculeer en >. 

En dat te meer, om dat daar een groot e foree, en een 

fterke kragt van mufculen toehehoort, om dit uyt te 

voerken, die dit deel in Spinnen niet en fchynt te heb-^ 

ben. Dan dit is alleen een redenering , die de er- 

varentheid oj vernietigen of bevefiigen fal. 

Wat het tvoeede belangt, dat valt foo fvaar niet 

om te verft aan, al foo ik van gelyken verfcheydê 

jnaal gepen heb , dat de kleene Spinnen door middel 

van haar draad, gelyk een vlieger, of een papier aan 

een touvo gebonden, op de lugt ktmnen dryven, en 

daar van voortgedreeven ivorden. En foo de mening 

van den Heer Lifter is, dat de oude Spinnen haar 

draad,die fy emitteren, meededevoint beveelen, en 

van defelve laaten verdryven, tervoyl fy ondertaf 

fchen die in een grooter langhte buyten haar lichaam 

perjjèn, foo fou fyne ejaculatie ligt om te verft aan 

fyn, en alle dijftculteyt opgeloft, die men hier on¬ 

trent fou kujiJten bybretigen. Wat my belangt, ik 

kan tot }tog toe niet voel anders oordeelen, als dat 

alle de draadenuyt het lichaam van deSpinnen,door da 

fwaarte van haar nederdaling of voortgang, moeten 

getrokken voorden, even gelyk deSydevan de Syde^ 

vourroten, uyt haar e fpinheursken getrokken, en niet 

geejaculeert voort. Hoeveel ik egier ook ligt kan con¬ 

cipiëren , dat het voel mogelyk is, dat fy deefe draaden 

buyten haar buik kunnen perjfen, tervoyl Jy ftil fit¬ 

ten, en die de voint dan beveelen, om fe van de eene 

boom tot de andere voort te dryven. 

Wat nu de Tarantitla belangt, v&ie'ns fieek men 

fegt dat door mufiek geneefen voert, daar van heeft 

my eenfeer naukeurig Heer, over eenigen tyt uyt 

Italiengekomen, verfekert;dat men daar felfs in A- 

pulien een fabelken van maakte: foo dat het niet 

als geringe lieden , bedelaars en lantloperen voaa- 

ren, die men bemet kten, nüa Jy voorgegeven had¬ 

den , van deefe Dierkens geftooken teJyn , dat dan 

met een dansken en een mufiek daar van geneefen 

voierden: op dat Jy al foo haar koft in leedigheid fou- 

den voinnen, en de light geloovige bedriegen. Op de 

voyfe,gelyk men in Hollant fiet, dat de gemeene lieden 

van dat foort van bedelaars,die men Heydens noemt, 

haar laaten by de neus ley den,door vooroordeel,dat fe 

door deftraal van een Vrophetijehengeeftgefteeken Jyjr. 

Waar At- 
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Atxjue fic finio hunc de Araneis fermonem. D. 

Ltfierus eofdem perquam accurate dividit in au¬ 

cupes, retiarios nimirum & telarios, tum in ve¬ 

natores oftonoculos, quos deinceps a binoculis 

longipedibus interllinguit. Pofteriores Iiofce 

majoribus iconibus curate expreilbs dedit D. 

Hookiusi quorum ego anatomen, fi tantum otii 

nadlus fuero, in lucem edere conftitui j ut tandem 

ifthaec hilforia, fludiis communibus & conjun- 

6tis,adfuam deducatur perfedtionem■ atque ut 

DEUS,omnium horuracc miraculorum Audtor, 

tanto humiliore proptcrea veneratione , atque 

ardentiore amoris afiedu colatur: quo fane, tan- 

quam ad unicum finem fcopumque , omnes la¬ 

bores noftros tendere fiis & aequum eft. 

Ad primum deinde mutationum ordinem re¬ 

fero Acarum, qui pariter perfedlus ftio ex ovo 

prodit, fenfimque increlcit. 

Tum 8c eidem ordini accenlemus Pedicu¬ 

lum vulgarem, cui lens pro ovo cfi;. Quandoqui¬ 

dem autem ipfius ex ovo exclufio perquam fubi- 

to fit, aut potius ovum hoc ipfc revera Pedicu¬ 

lus eft, nec nifi ab humiditate fuperflua debet 

liberari, ut fuo ex involucro prorepere queat: 

hinc quam liquidiffime patet ratio, quamobrem 

pediculi tam celeriter multiplicentur, &, quod 

per jocum dicitur, nec nifi pro joco habendum 

cft, fpatio vigintiquatuor horarum natis fibi pro¬ 

nepotibus in proavos evadere queant. Attamen 

calido atque fubhumido loco reponantur illae 

lendes oportet j alioquin nec quicquam inde ex¬ 

cluditur. Atque hinc eit, quod lendes multae, 

de node capillis impofitae , interdiu vero am¬ 

bientis aeris frigore enedae, per menfes aliquot 

illis maneant adglutinatae j ut tandem vel exter¬ 

nam quoque figuram fuam amittant, 

Obfervatu quoque dignifiimum eft, quando 

microfeopio objicitur Pediculus, quam mirabilis 

fit inteftinorum ejus motus ‘ quum enim intera¬ 

nea per exteriora, quae cryftalli inftar pellucida 

funt , tranipareant; hinc candidae venae, mo¬ 

tus inteftinorum , & alia ejufmodi, quam facil¬ 

lime dignofei queunt. Hac etiam ratione fan- 

guisconfpicitur, dum fugit Pediculus, ceu aqua 

per cataradam, undulatorio quafi motu ad ipfius 

ventriculum properare. Otiin & videre licet, 

ipfum in fanguinis hoc fudu adeo efie intempe¬ 

rantem, ut recrementa in inteftinis contenta fan- 

guini abundantiori locum cedere debeant. Ve¬ 

rum de omnibus hifce, quam primum Infeda, 

ad primum hunc ordinem pertinentia, in genere 

recenfuero, figillatim agam, qui modo memorata 

lal- 

^7 
Waar mee de ik dan dit difcours vande Sphïncn fül 

eyndigen^deiuelke van den Heer feernaukeurig 

mVogelvïmgert, als tn Ncitehryers ^ Webbemakers ^ 

en dan in Jaagers, Agtaogigengediflingueert voorden^ 

die hy vervolgens Twee-ougigen Langvoeten onder- 

fcheyt; welke laatfle feer curieus van den Heer Hoo- 

kiusra het grootfyn iiytgebeelt; en vtaar van ik de 

Anatomie hoop in het ligt te ge even ^ in dien ik daar 

tyt toe vinden kan-, op dat eyndelyk deefe hijloriè 

door zarnengevoegde oeffeningen fyne perfeBie mèg 

hebben; en op dat GOD, de Autheur aller deefer 

wonderen, daar door te meerder nmg gevreejl, en té 

vieriger gelieft worden, dat het eenigh eynde endè 

ooghmerk van allen onfen arbeyt moet fyn. 

Voorts foo ft el ik, ondèY defe eerfte foort van 'ver¬ 

andering , het Dier ken, of Mytken, Acarus genoemt, 

het XVelk meede volmaeckt uyt fyn Ey komt,enallens- 

keus grooter werdt, 

Soo plaatfen wy bi defélve Order deg'emeene Luysi^ 

dewelke de Neet voor een Ey heeft. Ende naade- 

tnaal haare voortteeling foo gefwint is uyt een Ey ^ 

ofte anders, dat dit Ey het Luyske felve is , dat 

maar van overtollige vogtigheeden, ottt uyt fyn vlies 

te kruypen, moet ontlaft werden; foo blykt de ree- 

den feer klaar, van dat fe foo veerdig voorttee- 

len; ende gelyk als mc7t in boert fegt, én V geeii 

ook jnaar boert is, dat fe m vier-en-twintig uur en 

over-groot-vader kmmen fyn. Dan fy moeten op een 

xvarme ende vogtagtige plaats gefet werden , waitt 

anders komt van de Nêeten niets voort. Het wélke 

de roeden is, dat veele Neeten des nagts op het 

hayr gefet X'oeefendé, ende des daags van de otn- 

fweevende konwe lugt ftervende, eenige maanden 

lang op het felve vaft gelymt blyven : foo dat fe teti 

laatften ook felfs haar uyterlyke geftalte koomen te 

verliefen. 

V Is meede feer aamnerkelyk in een Luys , als 

we de felve oitder een vergroot glas ftellen, hoever- 

wonderlyk wy de bexveeging fyner ingewanden be¬ 

vinden: want de inwendige leeden door de uyterlyke^ 

die als een kriftal fyn, heen-fchynende, foo is ^t dat 

we feer ligtelyk de Maaike aderen, de beweeging der 

darmen, ende foo voorts fien kunnen, Soo ften wy 

ook het bloei, als hy fnyght, op de Wyfo van het 

waaier dat door een ftuys loopt, golvend na fyn maag 

te fpoe den: ende in welk bloet-fuygen hy foo gulfig 

is, dat we de overtoUigheeden in de darmen het feV 

ve kunnen ften plaats maaken. Dan van dit alles 

fullen xvy terftont, naa dat ik de Dierkens in 

deefe eerfte Order in het generaal fal opgetelt 

hebben, particulier gaan fpreeken: hebbende ik dit 

maaralleen als in een tujfenreede voorgeftelt, om bet 

P ver-^ 
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fakem vclut in parenthefi interferui, ut Batavia 

.noftra cognofcat ftupendam fabricam atque a- 

öiones Animalculi tam minuti, ideoque lummis 

efferat praeconiis Naturae x^uclorem, qui tot 

miracula, noftro' captu fuperiora, heicinunum 

conjunxit. Pateat hinc etiam infignis microfeo- 

piorum utilitas, quippe quae latentes tantilli A- 

nimalculi murGulos,vafa,& interanea detegendo 

mcomprehenlibiles nobis fumroi Fabricatoris in¬ 

dicant perfedliones j cum Is vel omnibus hifcc 

minutiis fuum cuilibet momentum motumque 

impertierit. Praeterea Sc id boni nobis pracftant 

microfcopia,quod in pellucidis animantibus mul¬ 

to accuratius de inteftinornm motu judicium fer¬ 

re nobis liceat j quam licubi eundem in animan¬ 

tibus non tranfparentibus, ope diffeclionis, inda¬ 

gaverimus 1 quod ipfum quodammodo monuit 

pariter incomparabilis induftriae Vir R. Hooke in 

Micrographia fua, feu libro, quo obfervationes 

per microfcopia hauftae deferibuntur , non ita 

pridem idiomate Anglico edito, Magnaeque Bri¬ 

tanniae Regi dedicato. 

Utrum vero aliorum fanguineorum Animan^* 

tium Pediculi, aut & Pediculi Infedtorum, pari¬ 

ter ad memoratum hunc ordinem pertineant j at¬ 

que an vel illi etiam, qui Plantis infident, & per 

campos vagantur, huc lint referendi: id equi¬ 
dem, licet ob rationes certas credam, haud ta¬ 

men pro certo affeverare aufim 5 ficjuidem expe¬ 

rimenta me nondum ufque eo perduxerint. In¬ 

terim fub quarti Ordinis pertradlatione manife- 

llum fiet, dari pediculos quofdam arborum, ad 

Ordinem fecundum pertinentes, quos fub nomi¬ 

ne Animalculorum in tuberculis Populi nigrae 

reperiundorum deferibo. 

Ricinus quoque D. Aldrovandi, quem pari¬ 

ter huic Ordini inferimus, utrum revera huc fpe- 

ftet, firmiter afferere nobis non licet. Ejus ta¬ 

men fpecirnen quoddam oftendere poffum, 

. Cimex leö;ularius quoque a nobis primum 

hunc ad Ordinem refertur. 
Tum & Pediculus inguinalis, de quo tamen 

per confpicLia quaedam experimenta hadbenus 

certi non fumus. 

Ceti Pediculum pariter adfervo, qui pollicem 

fere longus, dimidium pollicem latus , fingula- 

ris admodum figurae, & undequaque Animal 

cruftaceum efl. 

Pulicem deinde 6c primo huic Ordini adferi- 

bimus, qui fimilitere lende oriundus,perquam e- 

kganter in hac colorem fuum ruffum,more alio¬ 

rum Infc61:orum,in formaNymphae conftituto_ 

rum, induit. Omnes enim mutationes, quas in 

lende 

vevivonderlyk maakfeluende den handel van een Dief- 

ken^dMt fio kleen is ^tot roem van den Autheur def 

natuur^ dtcfioo veel onbevattelykheeden hier heeft 

fisamengevoegt ^ ons Neerland te doen kennen. Endé 

. met een te toonen de fiecr groote nuttigheid vmt dé 

vergrootglaafin.,devoelke^ de verborgene Jpieren ^a^ 

deren , ende inge’wanden van fiöo een kleen Dierkcn 

ondekkende, ons te gelyk de onbegrypelykheid van 

den Maaker toonen; dewelke alle deefie kleenigheeden 

haar gevoigt ende bevoeegen nog gegeeven heefit. Be- 

hedven ook dat we deefe nuttigheid uyt de vergroot- 

gla&jen nog trekken., dat we veel netter van dé be^ 

weeging der ingewanden in de doorfigtige Die¬ 

ren kunnen cordeelen, als veamteer wy dcficlve in 

Dieren , die niet doorfi'gtig fiyn , door middel 

van de ontlecding , hefiehoiiwen. Gelyk als wy hf 

den oirvergelykelyk naukeurigen /?. Hooke fiyft 

Micographia, of van de Bevindingen door het vergroot 

glas, over eenigen tydinde Engelfichc tale uytgege- 

ven , ende fiyn Koninklyke Majefteyt opgeojjert, wec-^. 

de iets diergclyhx voorgejlelt vinden. 

Ofi nü de Liiyfien der andere Bloet-ryke Dieren ^ 

ofte ook de Luyskens der InfieSen, meede tot de ge¬ 

noemde Order behoor en; ofte dat ook defielve, dewel¬ 

ke wy op de Planten, ende in de Velden , vernec- 

men, daar onder te tellen fiyn , dat willen wy door' 

' reeden die wy hebben wel gelooven ; maar nademaal 

. onfie ondervindingen foo verre nog niet en gaan, fc9 

is k dat we het niet verfieekeren kunnen.! Evenwel 

fial men in de verhandeling van myn vierde Order 

fien, dat daar cenige boomluyskens fyn, die tot de 

tweede Order hehooren.- Defielve befchryf ik onder 

de naam van de Dierkens, in de wratten van dé 

fiwarte' Populier gevonden. 

Soo kunnen wy ook den Hontluys van den Heer 

Aldrovandus, dewelke wy meede tot deefe Order 

brengen, niet vafielyk verfeekeren daar onder te he¬ 

hooren Een van defielve kan ik meede vertoonen. 

De Wantluys of Weegluys brengen my meede 

tot deefe eerfie Order; 

Als 7ncede de Platluys; dan egt er hebben wy tot 

nog toe daar geen figthaare ondervindingen van. 

Ik kan ook de Luys van de Walvis vertoonen, dié 

ten naaflen by een duym lang is, en een halfi breet. 

Dit is feenemaal een korfiagtig dier , ficer raar van 

figuur. 

Vorders fiellen wy onder deefe eerfie Order dé 

Vloy, dewelke fyn oorfipronk meede uyt een Neet 

neemt, ende fieer aardig fiyn roffche veruw in deficl- 

ve op de manier van andere Dierkens, ingefialte van 

Popkens fiynde, komt aan te neemen. Want allefiyna 

ver» 
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lende etkmpüm ihaerens fubit,modufque,quo ex 

albo in nigrum abit, microfcopii ope quam nitidilli- 

meConfpici poflunt.Ifthaec vero,meo quidem ju¬ 

dicio, haud exigui fane momenti funt, infignxque 

pollent ufu; prout fuo tempore demonllrabitur. 

Relatum mihi eft,D. Leeuivenhoek Delphis obfer- 

valle, Pulicem,in modum Vermiculi, fub finem 

aeftatisfuo ex ovo prodire, feque in thecam inclu¬ 

dere, qua reconditus maneat ad Martium ufque 

menfiem. QLiidnam hujufce rei fit,hactenus haud 

dixero: neque & determinavero , utrum in illa 

thecula Pulex Chryfallidis aut Nymphae for¬ 

mam induat. Id enim fi obtinet, nequaquam 

ad primum, fed ad tertium Ordinem proprie re¬ 

ferendus eft. Hinc data opportunitate & hanc 

rem accurate indagabo, atque ad veritatis libel¬ 

lam exigam; cum fadtu haud fit difficile. 

Ad primum hunc Ordinem quoque revocamus 

infedtum, quod plerumque in aqitae pluviae ci- 

fiernis invenitur, ^ Goedartio, uti videtur, in 

tomo tertio, litera X. fub nomine Pediculi a- 

quatici deferiptura elt. Cum vero ejus & indo¬ 

les & fabrica a Pediculo valde diferepet, atque 

non minus haec, quam illa, perquam fingularis 

fit i huic illud , fub nomine Pulicis arborefeen- 

tis, aquatici, fimul & nativa, & ope microfeo- 

pii audta magnitudine, depidum dabo in fingula- 

ribus meis, priorem hunc Ordinem fpedtantibus, 

tradatibus, ubi in Tab. XXXI. ejus ico¬ 

nes ^ & ftatim poft Pediculum ejus deferiptio 

videri poffiinti 

Verum ad Afellum progredimur, qili ciim in 

omnibus- magnitudinum gradibus reperiatur , 

paitim hanc, partim alias ob rationes quoque ad 

primum hunc Ordinem a nobis refertur. Affer- 

vamus autem tres ejus fpecies ; quarum prima 

communis eft & terreftris: altera admodum ma¬ 

gna oculis gaudet nigris, extuberantibus, capi¬ 

teque diftinéto & thorace cuculli aemulo ; ter¬ 

tiae fpeciei Afelloid eft fingulare, quod femet in 

globum contrahat, fi contredatur,conglobatuf- 

que aliquo tempore fic permaneat. 

Poffideo etiam exuvias quafdam , feu potius 

emortuas Afellorura pelliculas j quae candidiffi- 

niae funt, & exadam Afelli figuram repraefen- 

tant.. Eae, cum acidis quibufcunque*commif- 

fae, valide eftervefcunt: unde magnam iis fiilis 

copiam , virefque in hydrope, calculo , re¬ 

numque fiibulo perfimandis laudabiles inefie ar¬ 
bitramur. 

Nonnullas praeterea fervamus fpecies Afello- 

tum mannorum j quos ideo marinos vocamus, 

qilO^ 
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veranderingen ^die hy in de Neet Jynde ondergaat, ande 

hae hy van ivit injivart verandert, kunnen feer net 

met een vergroot glas he fchouixit veerden. Het nvel- 

te^ naa ons oordeel,van geen klcen ge'voigt is, ende 

een feer groote nuttigheid bevat; als ive^t Jyner tyd 

toonen fullen. Men heeft my verhaalt, dat Heer'LuCCU^ 

wenhoek tot Delft ondervonden heeft, dat de Vloy 

als een ivormke fou in de nmfoomer uyt fyn Ey 

komen, en fgh in een kasje hejluyten , waar in hy 

tot de maant van Maart Jou hefloten hlyven. Wat 

hier van is , kan ik voor tegensvooordig niet feggen; 

en ook of hy de gedaante van een Chry fallis ofNym¬ 

pha daar binnen in aanneemt. Het voelk Jynde feo 

fou hy eygentlyk onder de derde Order behooren , en 

niet in de eerjie. Dan by oecafie fal ik dit meedè 

exafl nafen, en op de proef der waarheid Jiellen, dat 

light te doen is, 

Aöf feilen voy onder deefe eerfle Order een Dier-= 

ken, dat we gemeenelyk in de regenbakken bevinden; 

ende naa ons fchynt, van Goedaeit, in fyn derdg 

deel, aan de letter X. onder de naarn van Waterluys 

befchreeven. Dan alfoo het felve in aart ende maak- 

fl van een Luys feer verfchilt, ende in beyde ook 

feer Jeltfaam is; Joo is ’r dat ik het felve onder dé 

Naam van getakte Watervloy, te gelyk naa het ke¬ 

ven , en ook in het groot J'al afbeelden, in mynè 

particuliere verhandelingen van dèefe Order, al¬ 

waar het in de XXXI. Eafel kan nagepen voorden ^ 

en fyn befebryving immediaat, op de Luys,, 

Maar voy gaan voort tot de Pifebedde, dewelke 

naademaal vjy hem op alle grootte bevinden, als ook 

am andere redenen, voy mede onder deef eerfe Or¬ 

der feilen. P'an deefe bevoaaren voy drie por¬ 

ten , Jynde de eerfe de gemeene, en de tweede 

een feer groote foort, met uytfekende fooarté 

oogen, en een difinB hooft en horf: die als een 

keuvel is. De derde foort heeft dit parficulier , dat 

hyfgh als een ronde kloot te famen trekt, wanneer 

men hem grypen wil, en foo eenigen tyt blyft leg¬ 

gen. 

Nog bewaar ik èenige afgeley de Vlieskens, of eer 

vergaane huytkens van PiJ[ebedden,diefpierwit fyn, 

en cxali eenPiJfebedde reprefenteeren, De felve koomen 

met alle fmrigheeden een flereke bevoeeging te maa- 

ken: Waarom wy oordeekn daar veel foutintejyn, 

ende dcfelve niet onbequaam, in Sugt, Steen ende 

Graveel aangepvefen te werden. 

Soo bewaaren wy nog eenige Joorten van Zee-pif 

febedden, dewelke wy in de foute wateren gevonden 

P % heh-^ 

\ 



i>o J o A N K I 'S S W A 

quoniam in aquis falfis reperimus. Hos intcr 

maximus eft Alellus marinus, qui duos pollices 

cum tribus lineis longus, trefquc lineas ultra 

pollicem latus, o£lo conftat annulis, de mate¬ 

rie firma & oflea conftrudtis. Ejusdem deinde 

fpeciei alium minimum poffideo, quem in mari 

Boreali prope Petten deprehendi. Alteram quo¬ 

que lpeciem,fub nomine Pediculi marini, ex in¬ 

fula Ternatana mihi tranfmifit D. Pudbrugge, 

fefqui pollicis fere longitudine donatam, octo 

quoque ex annulis, aliquatenus coloratis, con. 

ftantem, atque in ambitu, more Echinorum 

marinorum, minutis aculeis fimbriatam. Hi ve¬ 

ro pedibus carent. 
Pofilimus autem alias adhuc rariores Afcl- 

lorum marinorum fpecies monftrare j quos in¬ 

ter quatuor reperiuntur Squillis figura fimi- 

Ics. Primus, maximus, pollicem longus, corpo¬ 

re angufto, fcptem,more Afellorum terreftrium, 

pedibus utrinque inftruftus, corniculis majori¬ 

bus & acLitiflime convergentibus, tum annulo 

corporis poftremo prae reliquis omnibus longifi 

fimo, in que tridentem apicem exporredto, gau¬ 

det. Alter & tertius, multo minores, forma 

tamen priori fere fimiles funt. Quartus a tribus 

anterioribus in eo difcrepat, quod pedes ejus antici 
univerfo corpore multo longiores, inque qua¬ 

ternos diilindte confpicuos divifi fint articulos ; 

minor etiam eft, &, vel exporredlis quoque bra¬ 

chiis fuis, femipollicarem longitudinem haud fu- 

perat. 

Latum infuper alTervo Afillum marinum, ex 

LQandia mihi mifliim, pollicis longitudine, dimi¬ 

dii pollicis latitudine, ex quatuordecim articulis, 

fi caput & caudam fimul computes, conftantem: 

antennae ipfi funt acuminatae, breves;, oculi fpa- 

dicei;pedes fex anteriores unguibus acutis, incur¬ 

vis , muniti: juxta caudam utrinque binae haerent 

pinnae, planae. Notavit de eo T>.Olaus Borrichius^ 

univerfum ipfius coipus unico duntaxat effe 

fuffertum olfe, quod palmulae femini non abfi- 

mile, de materie cornea, vel cartilaginea fabrica¬ 

tum videtur. Nonnullos ejufmodi, fed minimos, 

in fluvio Ya, Amflelaedamum alluente,falfas du¬ 

cente aquas , cepi , quos etiamnimi adfervo. 

Praeterea valde rarum Afellum marinum exhi- 

bere poniim, prope Petten a me captum, qui 

vix fcmipollicem longus, ex pyri forma globo- 

fus, fat longa gaudet cauda, nonnullis quoque 

pinnis inflrudla. Scrophulas denique quafdam 

poflideo, ad genus Afellorum quoque pertinen¬ 

tes. Earum prima minutilfima eft, ad oras ma¬ 

ris Borealis a me capta, femper in obliquum 

pro- 
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j hebben ; ende daarom Zee-pijfehedden genoemt wc?’» 

: den. Baar onder A; de aldergrootfic Zee-Pijfebed^, 

iToee duym en ecn vierendeel lang, en een duyin en , 

een vierendeel hrect, hejiaande uyt aght ringen, dk 

vaft en heenaghtig van maakfel fyn. Nog kan ik een 

heele klee'ne van defelvc foort vertoonen, die ik in de 

Noort-zee hy Petten gevangen heb. Een tvoeede foort 

heeft my de Fleer Padbrugge nyt 7 ernaten toegezon^ 

den, onder de naam van een Zee Luys, defelve is ten 

naaften hy anderhalf duym lang , en meade uyt aght 

ringen beflaande , die cenighfinsgecouleurt fyn, en in 

fyn cirenmferentie is hy met een boort van kleene 

angels befet, gelyk de Zee-Egels.. Defe fyn fon-^ 

der voeten. 

Soo kunnen voy nog andere en feltfaamer forten 

van Zee-PijJ'ebedden vertoonen. Waar onder dat- 

ter vierJyn,die de Gamaalen in gedaante gelyk fyn. 

De Eerfie, dat de grootfle is ,is een duym lang en fnal 

van lichaam, hebbende ,gelyk de Land-Pijfebedden, 

feven beenen aan voeerjyden, de hcornkens Jyn groot^ 

en loopen heel /pits toe, en de laatjie ring van ’f 

lyf is boven alle de andere feer lang, en in een drie- 

tandige punt uytgerekt. De tveeede en derde Jyn 

veel kleender, en komen met de eerfle huit in gedaan¬ 

te over een. De vierde verfcheeltvande drie anderen 

hierin dat fyn voorfie voeten veel langer als fyn heele 

lichaam fyn, en in vier kennelyke articulatie ver¬ 

deelt: cleefe is kleen, en met fyn uytgef rekte ar¬ 

men niet grooter als een halve duym. 

Nog bewaar ik een hreede Zee-Pijjebed , die my 

uyt Yfland gefonden is, Jynde een duym lang cn 

een half duym breet, beflaande met ho(ft en flart 

uyt iq.. articulatien: die hoornkensfyn fpits en korts 

de ogen bruyn; de voorfle Jès voeten fyn met jehar- 

pe kromme nagelen gevoapent, nefens de flart 

heeft hy aan voeerjyden tvoee platte vlot-vinnekem. 

Van deefen heeft de Heer Olaus Borrichius aange- 

merkt, datjyn ganfehe lichaam maar met een heen 

gevult is, "^t geen het fiat der dadel-vrughten niet 

ongelyk is, en hoorn~of kraakbeenig van maakfel 

fchynt. Eenige diergelyke, maar feer kleene, heb 

ik in de rivier het Ye , die voor Amflerdam loopt, 

in het foute voa-ater gevangen. Die ik moede bewaare. 

Nog kan ik een feer rare Zee-Pifjebed vertoonen, die 

ik te Petten gevangen hebhe, defelve is qualyk een 

halve duym lang,en pecraghtig gloheus van gedaante, 

met een reedelyk lange flart, daar meede eenige vlot 

vinnekens aan fyn, Eyndelyk kan ik eenige Scro¬ 

phulas vertoonen, dat mede forten van PiJJebedden 

fyn. De eerfle daar van is heel kleen, die ik in de 

Noort Zee op de flranden gevangen hebbe, defelve 

loopt 
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procurrens, quandoque&fic natans, pulicifque 

inftar in altum fubllliens, quando in litore mo¬ 

ratur. 
Inter Scrophulas , quas dulcibus in aquis at¬ 

que fluviis Hollandiae deprehendi, illa etiam 

penes me Ipecies ell ,quam SNELvocant. Haec 

lepido quodam modo in obliquum novit decur¬ 

rere; juxta ac pifcatores referunt, Percam 

facillime interficit, femct fubito intra branchias e- 

jus infinuando. Id famen hadbenus ipfa nos ex¬ 

perientia non docuit. At vero Animalculum 

Iioc armis ad id comparatis inftrudtum efle, certi 

fcimus: praeterquam quod &: in manu deten¬ 

tum fingularem quendam titillationis fcnfum 

producat. Accedit, quod branchiae Percarum, 

imo omnium aliorum pifcium, admodum tene¬ 

rae fint, quibus hinc vulneratis vix aliter fieri 

poteft, quin Perca pereat; quum omnis & uni- 

verfus Pifcium fanguis per diólas branchias, ut- 

pote, more pulmonum in aliis Animantibus, 

ianguinem refrigerantes, perpetuo quodam cir¬ 

culo propellatur. Haec quidem Scrophula & 

dulcibus & falfis in aquis reperitur. 

Proxime fequuntur Vermes,Inteftina terrae di- 

dti, pariter ex ovo immediate prodeuntes, nec 

aliam deinceps ullam amplius mutationem fub- 

euntes. Unde & mature admodum puberes eva¬ 

dunt, foemellis quidem ovula perquam diftin- 

fite confpicua gerentibus. In plures fpecies hoc 

quoque genus dividi pofie obfervamus. 

Porro etiamfi certis quibufdam encheirefibus, 

praecipue vero ope Anatomes, 'qua increlcentia 

intra corpus ovula deteguntur, in multis Ver¬ 

mium & Erucarum fpeciebus mares a foemellis 

dignofcere liceat : attamen haud unquam, quo- 

jifque Vermium prae fe ferunt faciem, coitum ce¬ 

lebrant. Undevel maxime paradoxum mihi vide¬ 

tur,quod 'D.Goedartius^m experimento feptuagc- 

fimo & quarto partis prjoris. Vermiculum quen¬ 

dam marem adpellet, quem eundem, jam muta¬ 

tum , deinceps in experimento feptuagefimo & 

quinto vocat foemellam. Perinde enim id efi, 

ac fi quis infinitem mafculum vocaret, eundem- 

que, ubi ad virilem aetatem pervenit, adpellaret 
foeminam. Verum hac de re infra plura dice¬ 

mus. Dura vero aliorum in medium protrahi¬ 

mus errores, eo id animo agimus, ut alios ea¬ 

dem ratione nobifcum agere optemus; quo tan¬ 

dem error omnis exftirpetur. Neque enim nobis 

ignotum eft, quantopere partus phantafiae no- 

ftrae nobis arrideant, & quam facile fiat, ut hac 

fedudti pro veritate errorem proponamus. Ve- 

nmtamenhaüdeft, quod hifce meis examen ri- 
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loopt gedtmr'ig op fyde^enJoofwejnthy fotnt'yds ook^ 

en op betftrcmtfynde , Jèo Jpr 'ingt hy in de hgt als 

een vlooy. 

Onder de Scrophulas ^ die ik in de zoete 'ivateren 

en de rievieren van Hollant gevangen heb , hevint 

fig by my diefoorte, devcelke SNEL genoemt voort. 

Deefè weet feer aardig op een fyde te loopen: ende 

naa de Vijfchers ons verfcekeren , foo komt hy den 

Baars , haar tuljchen de kaaken infchietende Jigtelyk 

te dooden. Het welke wy tot nog toe niet ondervon¬ 

den hebben. Dan hier van fyn wy verfeekert, dat 

dit beeske de wapenen daar toe heeft; behalven nog 

dat het in de hand genoomen fynde een vreemt ge- 

kittcl daar in veroorfaakt. ^ Soo fyn ook de kaaken 

van de Baars, als ook van alle andere vijfchen, fer 

teer^ waarom defelve gequetfifynde ^ alfoo het gant- 

fche bloed van de vijjen , in een geduurigen omloop 

door de genoemde kaaken, dewelke het felve als de 

long in andere dieren verkoelen , gevoert werd; foo 

kan V niet anders wefn: of de baars, de kaaken 

(^als gefegt) gequetfi Jynde, moet nootjaakelyk ver¬ 

ongelukken. Dit Snel nu vinden wy foo -wel in de foeie 

als in de foute wateren. 

Volgen de Pier-Wurmendewelke meede onmid- 

delyk uyt een Ey koomen^ ende geen andere veran¬ 

dering ooit ondergaan. Waarom wy fe al vroeg 

mannelyk ende vrouwelyk te fyn bevinden, hebbende 

de veyfkens feer kenhaare ey eren. Soo bevinden wy 

dat fe in veel foorten gedeelt kunnen werden. 

Verders hoewel wy in veel Wtmnen ende Eupfen 

de Mannekens van de Wyfkens, door eenige uytvin- 

dingen, kunnen onderkennen en befonder door de 

Anatomie,waardoor men deaangroeyende eyeren bin¬ 

nen in haar lichaam ontdekt: foo is V dat fe nooit, in 

gejlalten van Wurmen fynde, haar vermengen^ Waar¬ 

om hetmy feer vreemt voorkomt van dén Heer Goed- 

aert, dat hy, in fyn vieretifevenfiigfle bcvindinge van 

fyn eerfle Deel, een Wurm het Manneken komt te 

noemen; dewelke nu verandert fynde, h^. in Jynyyf 

enfvenfligfté ondervlndinge het Wyjken noemt. Het 

welke eeven eens is, of men een kind een man noem¬ 

de, en hetfelfde , nu tot manba are jaaren gekoomen 

fynde, een wyfken. Dan van dit felve fdien wy wat 

laager meerder fpreeken. Ende is ons voornemen.,, 

als we andere haare misfaagen voorf ellen, niet an¬ 

ders; als dat we ook, het felve van andere aan ons 

verf eken; op dat alfoo edle dwaaling eindelyk magge- 

weert werden. Want wy feer wel weeten , hoe krag- 

tig onfe inbeeldingen ons behaagen; ende hoe ligt wy, 

door defelve verleitfynde, een dwaaling kunnen voor- 

jlellen. Dan wy gelooven de proef wel te kunnen 

uytflaan,het welke die geenen alleen bevinden fullen. 
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gidius verear j quin explorantibus ea proba¬ 

tura iri confido; quemadmodura illis dunta- 

xat folis raanifeftum fiet, qui cognitionem ho- 

rumce Animalculorum a nobis expofitarn in 

ipfo naturae finu venantur. Qiiamvis ingenue 

fatear, etiaranura adeo haec mihi obfcura vide¬ 

ri, ut hodieque vix nifi tyronem in iis me efie 

exiftimem ; accedit, quod miracula heic oc¬ 

currentia vix ac ne vix quidem exprimi verbis 

queant. 

Scorpiones deinde huc pertinent, qui fimili 

modo,ac Pediculus, fobolem fuam ex ovo progi¬ 

gnunt • prout in particulari eorum hiftoria. 

Pulicis aquatici arborefeentis hiiloriae fubjun- 

genda, patebit. 

Ulterius huic Ordini adferibendam efiecenfe- 

mus Hirudinem - quamvis alio hadtenus id expe¬ 

rimento nobis non innotuerit, nifi quod éam qua¬ 

cunque in magnitudine reperiamus. Ammadver- 

fione dignum cft, quam firmiter illa, vitro in¬ 

du fa , huic fefe adfigat , ut nonnifi diffi¬ 

cillime inde abftrahi rurfum poffit. Hujus ve¬ 

ro rei hanc damus rationem; quod Hirudo cor¬ 

pus fuum arde ad vitrum adprimendo, atque id 

ipfiun in medio attollendo, fic aquam repellat, 

hujufque ope femet ardiffime fuperficiei vitri 

adplicet. Fit hoc fimili fere modo, ac fi orbi¬ 

culum coriaceum, libero in aere, lapidi adplica- 

mus, filique ope in medio illum attollentes fic 

cura lapide ipfo ardius conjungimus. 

Scolopendram quoque huc refero ; cum in o- 

mnivariis eam magnitudinibus oflcndam, neque 

hadenus obfervare potuerim , quod unquam in 

ullam aliam formam tranfmutctur. Omnium 

maximam ejus allervo fpeciem, quae, vel fpitha- 

niam longa , ex Indiis Orientalibus tranfmifia 

eft. Alias porro Scolopendrarum poffideo fpe- 

cies, uti Lybicam Moufeti^ tum Aquaticam - tan- 

demque nonnullos Julos, qui pariter inter Sco- 

lopendras referri debent. 

Denique Limax fequitur ,utpote abfque inter¬ 

medio quoque ex ovo mox prodiens, nec alteri 

deinceps mutationi obnoxius. Ejus quandam 

aflervo fpeciem, in qua, refedo capite , lapis 

reperitur, quem Limacis cognominant, atque 

urinae calculo, ipfisque urinis pellendis idoneum 

praedicant. Hoc fub lapillo confiiantcr fitum 

cfteor pulfum edens, undique albiffimum, cu¬ 

jus & coloris vafii funt inde pullulantia, cordif- 

que Auriculae membranofae. QLium igitur,ca¬ 

pite jam refeifib, adhuc in Limace reperiatur hic 

lapillus j probabile nobis videtur, eum loco of¬ 

fis fterni, quo alia gaudent Animalia, ipfi datum 

e fic. 
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dnvelke de ivetenfchappen^ die 'wy van deeje Dlerketu 

xoorftellcn, in de naUtur felver Joeken fttllen. Maar 

dexeelke ivy Joo duyjier nog bevinden , dat vte ons 

maar effen bequaam om nog eerji te beginnen oordee- 

len; behalven dat de vconderen, deveelke voy daar in 

bevinden j feer fwarelyk uyt te drukken fyn. 

Volgen de Scorpioenendie^ even als de Luys^ mee* 

de baare jongen uit een Ey voorttelen : als in hare 

particuliere hijiorien fal hlyken; die ik op die van de 

getakte Water-Vlooy Jal laten volgen, 

Vorders geloven vey de Bloetfuyger, ofte Egel, 

tot deefe Order te behoor en-, hoeviel iiogtans voy geen 

andere ondervindingen daar van eer hebben, als dat 

voe hem op alle grootte bevinden, ’if Is aaftmerkelyk 

in defelve , hoe vaji hy fg, in een glas hejlooteu 

Jynde, daar aan kan kleeven: foo dat ivejèer fware* 

lyk hem daar af kunnen trekken. De reden bier 

van gelooven ivy te fyn-, dat hy fyn lichaam digtop 

het glas drukkende, en de dat felve in H midden op~ 

trekkende .f door middel van het v:eg gefloote waater^ 

fig daar aan perfi. Ende dat bykans op defelve voyfè 

als vee in de liigt een Trekleer op een jïeen plakken , 

ende het felve, door middel van een draad, in 

midden optillen de ^ met den Jieen doen vereenigen. 

Nog plaats ik de Veelvoet, Duyjentbeen of langer 

Oorveurm, Scolopendra., in deefe eerfle Order. Al- 

foo ik hem op alderhande grootte bevinde, f onder dat 

ik tot nog toe kan bemerken.^ dat hy oit in een andere 

gedaante verandert. Van deefe bevoaar ik de al der- 

grootfiefoorte , die wel een fpan lang is , en uit Ooji- 

India gefbnden. Nog bezvaar ik eenige andere foor- 

ten van Scolopendre, als de Lyhica Moufeti, en ook 

de Aquatica: en dan meede eenige Juli, dat rneede 

een Joort van Scolopendre fyn. 

Eyndelyk volgt de Slak , dewelke 7neede uyt een 

Ey datelyk te voorfchyn komt, ende geen andere 

verandermg ondergaat. Van deefe beveaaren wy een 

foorte.^ in welken.^ den kop afgefneeden fynde^vcy een 

Steenken vmden, dat goet voor het graveel geoordeelt 

werd , ende het water affet. Onder dit fteenken 

bevinden wygeduurig het klopperrd hert., dat geheel 

blajik is, als ook de aderen fyn die daar uyt fpruyten, 

ende de oorkens van het hert, die vliesachtig fyn. 

Naademaal wy dan, het hooft afgefieeden fyitde, dit 

fleenkcn nog in de fak bevinden; foo oordeelen zvy 

het haar in plaats van het horflbeen , dat we in an¬ 

dere Dieren bevinden, gegeeven te fyn. "’t Is aan- 

mer- 
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efle. Obfervatu dignurn eft in Limacibus,quod 

Naturae placuerit eas ita conftruere, ut fua re¬ 

crementa per collum exonerent; per idem col¬ 

lum refpirent; inque co omnes partes, genera¬ 

tioni dicatas, fimul reconditas habeant. Animad¬ 

vertimus etiam, Limacem quemvis figillatim & 

marem fimul & foeminam, verbo Androgynum 

efib ; cjufque penem , inflar priapi Balaenae 

fabrefactum, mirifica longitudine gaudere. Ve¬ 

rum de his omnibus poftea fpeciatim & ex com- 

pofito agam. Limaces Hermaphroditos efle jam 

quidem illis Audloribus Britannis obfervatum 

cft, qui Catalogum Plantarum circa Cantabri- 

giam nafcentium ediderunt. 

Tandem, ut vela contrahamus, alTervantur 

quoque in loculis noftris dentes Limacum, qui 

cornei funt Sc flexiles: quin & cor Limacis una 

cum filis auriculis inflatum , ês baifamo condi¬ 

tum, ollendcre poflumus. 

Omnia autem haftenus recenfita Infedta im¬ 

mediate in lucem prodeunt, neque unquam 

in Nymphas immobiles mutantur : ova enim 

ipforum abfque intermedio quodani pullos ex¬ 

hibent fpecici fuae jam jam fimiles, qui lapfu 

temporis increfeentes firmiora acquirunt & 

perfedtiora membra; neque hac dote difib-unt 

ab aliis Animantibus, quae D. Harveus per- 

fedto ex ovo nafei aflerit: quamvis tamen, 

priufquam ad plenum incrementi fui termi¬ 

num pervenerint, aliquot adhuc vicibus cu¬ 

tem mutare debeant; fub qua poftrema vernatio¬ 

ne eorum nonnulla quafdam adhuc patiuntur 

mutationes: unde hac de re illa ut Nymphas A- 

nimalia confideraviinus. Adde praeterea, quod 

quaedam eorundem haud aliter, ac Homines 

Animantia quadrupeda, ova fua ipfo in corpore 

excludant, & hinc vivipara fint: quod in Scor¬ 

piis & quibufdam Limacibus obtinet. 

Exemplum Primi Ordinis Natur alium 

Mtitatiommin PEDICULO: ubi fimul 

LeHori exponuntur ea, quae ad reliquos 
tres Ordines fpeliant. 

UT itaque Angulare quoddam & luculen¬ 

tum eorum , quae primum ad Ordinem 

refciuntur, Infedtorum fpecimen proponatur, 

Epiftoiam heic interferam magna cum accuratio¬ 

ne olim -xUïy.Thevemt exaratam,in qua Pediculi 

membrorum &: externorum, & internorum, ampla 

& ablbluta tiaditur hifioria. Ex ifto autem, quo 

nunc primum mutationum Ordinem illuftramus, 

exemplo, atque ex aliis,tres reliquos Ordines Ipe- 

dtan- 

A T Ü R A E. 63 

merkelyk In de Slakken, dat de NatuUr geimlt heefi^ 

dat fe door den hals haare overtolltgheeden fotideA 

lofen, daar door aajfem haaien , ende alle haare dee- 

len , dcivelke tot de voortteelmg bequaam Jyn , daat 

in opgejlooten hebben, Soo bevinden vey ook dat ider 

Slak, voor fynfelve, mannelyk ende vrouveelyk is. 

Synde de roede voonderlyk lang, ende gemaakt op de 

veyfe van die der Walvijfchen. Van dit alles fal ik, 

in het vervolgh, heel particulier gaai: fpreeken. Soo 

bevinden v:y ook, dat die Engeljihe Hecren, dewelke de 

'Planten ontrent Cambrits voaffende befchreeven heb¬ 

ben, meede de Slakken mannelyk ende vromvelyk te 

Jyn, ondervonden hebben. 

Om te eyndigen, Joo bewaar en wy nog de Tanden 

van de Slakken, die hoornagtig ende huygfaam fyn: 

foo kunnen voy ook vertoonen het Hert met Jyn oor-‘ 

kens opgeblaafen, ende foo gebalfemt Jynde. 

Alle nu deefe opgetelde Dierkens komen onmiddeU 

baar te voorfchyn, fondcr dat fy oit tot onbeweege- 

lyke popkens veranderen, want haare eyeren haare 

foortgelyke onmiddelyk uytleeveren, dewelke dan 

met vervolg van tyd, in vajier ende volmaakter lee- 

demaaten aangroeien, ende dat op defelve wyje,gelyk 

de andere Dieren, dewelke de Heer Plarveus, uyt 

een volmaakt Ey gebooren te Jijn, Jlaande houd: hoe¬ 

wel egt er eerfe tot volwajj'e grootte koomen, Jy nog 

eenige maaien moeten vervellen; ende in welke laatjie 

vervellinge fommige nog eenigjins verandert werden ; 

waarom wy defelve eeven als een Dier-Popken aan- 

gemerkt hebben. Waar by men nog voegen moet, 

dat eenige der felve, op de wys van de Menfchen , en 

viervoetige Dieren, haar Eyeren in "‘t ligchaam ex- 

cluderen, en die levendig baar en, dat de Scorpioe¬ 

nen en Jommige Slakken gemeen is. 

Voorheek van de Eerste Os^der det 

N atii Lirlyke Veranderingen in een LUIS: 

met een berigt aan den Leefer, ra¬ 

kende de drie volgende Orderen. 

OM nu van de Dierkens, tot de eerfie Order be¬ 

hoor ende, een particulier en omflandig Voor- 

beelt te g eeven, foo fal ii^^hier een nauiieurigen Brief 

invoegen, die aan den Heer Thevenot voor deefen 

gefchreeven is, dewelke een uytvoerige hiftorie be- 

helfi van de uyterlyke en innerlyke leeden der Luy- 

fen. En in dit voorbeelt ,dat wy alhier van de ecr- 

fie Order der veranderingen geeven^ en dan vervol¬ 

gens van de dne andere Orderen , op Jyn plaats en 

Q^z tyi 
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6lantibus, deinceps fuo loco & tempore exhiben¬ 

dis, Lcótori facile erit, de quibufeunque cactc- 

rorum Infeótorum mutationibus, prout ad fuum 

quaelibet Ordinem pertinet, judicium ferre. At¬ 

tamen ratione apparitionum peculiarium infignis 

datur in lingulis differentia; Inlèófura enim 

quodlibet fuis in mutationibus peculiare quid- 

piam infuper offendit, quo vel ab ipfis aliorum 

Infedtorum, ad eundem Ordinem pertinentium, 

mutationibus adhuc aliquatenus diferepat; id , 

quod praeprimis ex peculiaribus noffris experi¬ 

mentis, ad quartum Ordinem fpedtantibus, raa- 

nifeffum fiet in Nympha vermiformi Mufeae 

Afili, & in NymphisMufearum,ovi formam in¬ 

duentibus j quas inter haud parva datur differen¬ 

tia, licet uno & eodem contineantur Ordine, ei- 

demque mutationi obnoxiae fint. Qluh & ex 

iconibus Animalculorum, quae in peculiaribus 

hitloriis reliquorum Ordinum, fua quodlibet in 

fpecie, propofui, idem illud accidentarium dif- 

crimen colligi poteff. Imo id ipfum quam cla- 

rilhme patet m Chryfallidibus Erucarum, quas 

diligentiffimo a Goedartio datae icones fiffunt: 

omnes enim cura ad fecundum modum tertii Or¬ 

dinis pertineant, interim una Chry fallis ab altera 

jronnihil diferepat; quae differentia tamen mini¬ 

me, uri vocant, cffentialis eff, quum nonnifi in 
externis formis conliffat. 

Ex primo igitur Ordine noffrarum mutatio¬ 

num pro exemplo feligemus Pediculum, ejuf- 

que membrorum mutationes, fub incremento 

contingentes, figuris repraefentabimus: Ex Or¬ 

dine altero Perlara depromemus; Ex tertio, jux¬ 

ta modum primum, Formicam; atque ex eodem 

Ordine tertio, juxta fecundum modum , Papi¬ 

lionem no61:urnum: Tandem ex Ordine quarto 

ipeciminis loco proferemus Mufeam. Omnes 

autem hafce mutationes ulterius illuffrabimus 

accretione membrorum in Rana, & gemmatio- 

nc vel pullulatione partium in Flore. 

Qtiamvis autem commemoratae quatuor mu¬ 

tationes naturales, fimulque cum his inffituen- 

dac comparationes, abunde fufficiant ad quatuor 

Ordinum, quibus Infedta complediimur, indo¬ 

lem , &, quod inter fingulos hofce Ordines inter¬ 

cedit, diferimen, clare ob oculos ponenda: at¬ 

tamen in primo Ordine figillatim adhuc univer- 

funi, quo membra Limacum accrefeunt & mu¬ 

tantur , modum fuperaddam: in Ordine fecundo 

fimilem Ephemerobii dabo hifforiam : in tertio 

Ordine, juxta primum modum,, omnes mutatio¬ 

nes totamque Anatomen Apum, tum St Scarabaei 

Naficoriiis adjungam ; inque eodem Ordine ter¬ 

tio. 

tyt gecvm ftillen : daar naa fal de Lecfer alte de 

verveijfclingcn van de vordere Dierkens , onder yder 

van defehe Ordenen bekoorende ^gelieve te cflimeeren. 

Hoe-jeel dat Je geheel en al ^ in haar e hefondere ver~ 

tooningen ^ niet overeenkomen .- veant yder Dier- 

ke heeft in fyne veranderingen nog iets befonder ^ 

veaar door het van de vervoifelhigen der andere 

Dierkens^ die onder defelve Order behoor en ^ nog ee- 

nigfins komt te verfchillen; als voornamelyk uyt 

onfe befonderc ondervindingen van de vierde Order^ 

ontrent de voormgelyke Nyrnphü van de MufcaAflm 

blyken fal; en trjfchen die Nymphas der Vliegen, de¬ 

ve elke een ey-geveyfe gedaante aanneemen ; alvoaar 

een redelyk ondcrfcheyt is, hoeveel fy onder deflve 

Order bebooren, en defelve verandering onderveorpem 

fyn. Dit toevallige onderfcheyt kan men ook uyt 

de afbeeldingen van de particuliere Hiftorien der 

Dierkens bemerken^ dewelke ik in de andere Orde- 

ren ^ ieder in fyn feort , heb voorgeftelt. En men 

(iet het fecr klaar, ontrent de Chry (allides der Rup- 

/?», dewelke in de afbeeldingen van den neerftigen 

Goedaert vertoont fyn; dewelke alle tot de derde 

Order op de tweede wyfe bebooren : en noghtans ver- 

febilt de eene Chryfallis iets van de andere, maar 

egbter niet ah in toevallige geftaltenijfen, die in het 

niinfle geen reëel onderfcheyt maaken. 

Uyt de Eerfe Order van onfe veranderingen fut- 

len wy dan de Luys tot een voorbeelt neemen, en Jy- 

ne groeyingen van Ie eden in afbeeldingen vertooneu, 

Uyt de tweede Ordeiy fullen wy de Per la neemen, 

Uyt de derde Order ynaar op de eerfe wyfe de Miert 

en uyt defelve derde Ordeiy dan op de tweede wyfe ^ 

een Nagtkapelletie, En foo feilen wy ten laat- 

fien uyt de vierde order een Vliegh byhrengcn. Alle 

welke veranderingen wy vorder fullen verlighten, 

met de aangroeyingen van ledematen in cenKikvorfeh^ 

en de uythoUingen of nytpuylingen van deelen in een 

Bloem. 

En hoewel defe vier opgetelde natnnrelyke veran¬ 

deringen , nejjens de vergelyking die wy daar meede 

doen, bequaam genoeg fyn, om het weef en der Pier 

Order en van de Jnfefien te doen begrypen, en het on- 

derfcheyt tujfben de eene en de andere Order te doen 

verf aan; feo fal ik daar in de eerfe Order nog par- 

ticulierelyk byvoegen de ganfehe manier der veran¬ 

deringen,en aangroeyingen,in leedematenvande Slak¬ 

ken: en in de tweede order die van het Haft. In 

de derde Order op de eerfe wyfe fal ik alle de ver¬ 

anderingen en de ganfehe Anatomie der Beyen, als ook 

die van den Neushoornigen Schalhyter voor feilen: en 

dan fal ik in defelve derde Order op de tveeeds wyfe, 

die 



BIBLIA NATURAE. 

tio j juxta modum fecundum, fimilia de Papi¬ 

lione diurno, vulgari, iconibus verbifque exhi¬ 

bebo : tandem vero in quarto Ordine omnes Mu- 

fcae Ahii mutationes enarrabo, atque figuris ex¬ 

ponam, varias praeterea alias hiftorias interpofi- 

mrus. Quae quidem omnia haud folum fefe 

mutuo jugiter collufirabunt, atque mutationum 

quatuor Ordines in ipfa rerum natura clare & di- 

llindte percipiendos liftentj verum, quod longe 

nobiliffimum eft. Omnipotentis DEI Sapien¬ 

tiam, & arcana Miracula in fcenam producent, 

& fingulari quodam fortique ftimulo ad Eum 

folum venerandum atque amandum nos compel¬ 

lent : qui quidem unicus eft mei circa omnes ha- 

fce mutationes naturales inftituti fcopus. 

Jam vero,ut mutationum Ordines in Pediculo, 

Per la,Papilione nodl:urno,&: Mufca,clare& diftin- 

dle proponere, fingulorumque varias mutationes 

nitidiusexhiberej tum illa,quibus Ordines muta¬ 

tionum omnes inter fe conveniunt atque difcre- 

pant, demonftrare valeam: propterea in quinque 

ipforum figuris explicandis, fingulis, eundem nu¬ 

merum , eandemque femper regulam fervabo. 

Quantumvis enim haudaequenecefiarium fit ubi¬ 

vis, ut in omnibus mutationum atque accretionum 

membrorum, quae in Infedbis hifce obfervantur, 

iconibus hunc in modum procedatur; uti v. g. 

in Pediculi mutatione, quae fimplex tantum 

augmentatio eft; attamen quandoquidem in Per- 

la, aliifque, quorum icones exhibemus. Infectis 

quinque vel fex diftindtae mutationes fefe ofie- 

runt, antequam illa ad fuae aetatis plenitudinem 

perveniant, atque generationi apta reddantur- 

hinc exadbioris doctrinae gratia fimili modo tra- 

dlare Pediculum quafi coadti fuimus. Id ipfum 

vero in Rana pariter ac Flore fimili modo fumus 

profecuti, ut tanto accuratior fieret comparatio. 

At in reliquis particularibus hiftoriis Apum, v. 

g.&c. iftam methodum haud obfervavimusj tum 

quia Anatome fimul his adjundta eft , tum quia 

Ordines propofiti videbantur fufficere exhibendae 
cuidam regulae generali, ad quam omnes Infe¬ 

ctorum, quae Natura profert, mutationes exigi 

atque examinari pofTunt. 

Denique omne id, quod in figurarum expli¬ 

cationibus notis Arithmeticis indicatur , nativa 

magnitudine delineatum eftj Animalcula vero 

quorum figuris numeri i. 2,. 5. £cc. apponun¬ 

tur, audta per microfeopium magnitudine depi- 

dta fimt: quamvis tamen nonnulla etiam, quo¬ 

rum figurae charadtenbus i. 2. notantur ^ 

ad 

die van het gemeene Cag-Kapelktie afbeelden en be- 

fchryvcn. En voorts fal ik in de vierde alle de 

veranderingen van de Mufea Afilus aanvtyfen, en uyt 

beelden, met verfcheyde andere tufengevoegde Hi~ 

Jiorien meer. Die den een den anderen niet alleen 

verlighten fullen, en de'vier Orderen der verande¬ 

ringen tn de natuur klaarelyk en onderjeheyden^ 

lyk doen keimen: maar boven al, foo fullen Jy ons 

de Almagtige Wysheid GODS, en fne verborgene 

Wonderen ten toon (ietlen; en ons hefonderlyk en 

kragtig leer en, om hem alleen te vreefen en te bemin¬ 

nen; betvoelk het eenig eynde myner oogmerken is, 

in alle deefe natiwelyke veranderingen. 

Maar op dat ik nu klaar ende diJlinB de Orderen 

van veranderingen, ontrent de Luys, de Per la , het 

Nagt-Kappelleüe, en de Vlieg, Jou voorftellen, en 

haare verveiffelingen te netter vertoonen ; als ook de 

overeenkomingen van de eene Order der veranderin¬ 

gen met de anderen, en het onderfcheyt tujjchen 

die alle tefamen: foo iji,datik in alle de vyf uytleg- 

gingen haar er figuur en het felve getal, en defelve re¬ 

gel, geduurig fal onderhouden. En dat niet tegen- 

flaande dat het felve niet alle fits nodig is om te doen 

ontrent alle de afbeeldingen der vervoijfelingen , en 

de aangroeyingen der leedemaaten, die in deeje Dier- 

kens aa?imerkelyk Jyn. Als by vourbeelt in die 

van de Luys, die alleen maar grooter voort: dan na- 

demaal wy ontrent de Perla,en de vordere Dierkens, 

deivclke voy afbeelden, vyf of fes onderfcheydelyke 

veranderingen bemerken, eer fy tot haar volmaakten 

ouderdom ko7nen, en hequaam tot de Voortteeling ge- 

veordenfyn: fooift, dat voe gedwongen Jyn gevoeefl, 

het felve 077trent de Luys, orders halve, meede te 

doen: het welk wy dan vorders ontrent de Vorfchen 

en de Bloem, om de vergelyking foo veel netter te 

maaken, fneede waargenomen hebben. 

Maar ontrent de andere particuliere ondervindin¬ 

gen van de Byen , en foo voorts, hebbén wy dat niet 

gedaan; foo om dat wy aldaar de Anatomie byge- 

voeght hebben, als ook om dat de voorgeftelde Orde¬ 

ren genoeghfaam fyn, om tot een algemeene regel te 

dienen, waarna alle de veranderingen der Injèélen, 

die in de natuur Jyn ,kunnen getoetjl en geexanimeert 

worden. 

Eyndelyk hebben wy al het gette, dat we in dever- 

klarwgen der figuur en met cyfier-nommers aanwy- 

fen, levensgroot is geteketit ; en de Dierk02s, de¬ 

welke by de Figuuren 1, 2,'^. en Joo voorts aange- 

wefen worden ; defelve fyn door een vergrootglas aj- 

gebeelt: behalven nogtans, dat daar ook eenige door 

de figuuren 1, 2, en aangeweefen worden, die 

R naa 
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I naa de grootte vm het leven Jyn getekent. Hetvteïk 

6b 

vitali magnitudine delineata fint. Idco autem hac 

in re ita procedere vifiim fuit; mm ne augendo 

vel imminuendo cifram congruus ordo in ipfis 

numeris rumperetur ; tum quia horum Infe¬ 

ctorum quaedam ex fe fatis magna erant, ut opus 

non fuerit,ea intercedente microfeopio delineare. | 

Ut vero Naturam, quantum par erat, proxi¬ 

me fequeremur. Animal cula alba quatuor no- I 

ftrorum Ordinum mgricante fuper bafi collocavi¬ 

mus; reliquis autem coloratis nigri nihil fubftra- 

rumeft. Qiiod quidem tanto magis videbatur 

neceffarium, fiquidem D. Goedartius, Erucam 

laxis pilis hifpidam, cujus iconem inXabula qua¬ 

dam noftra fiftimus, exhibiturus, eam pilis pe-' 

nitus orbam depingat; qui error inde forfan ori¬ 

ginem duxit, quod eam delineaturus haud impo- 

fuerit bafi nigricanti; ideoque albos ejus pilos 
minus obfervaverit. 

Praeterea id quoque operam dedimus, ut, fir- 1 

raam noftrorum quatuor Ordinum regulam pro- | 

ponendi gratia, adeo cognita feligeremus Animal- j 
cula, quae coloribus illuminari minime necef- 

fum foret. Accedit, quod confidamus, icones 

noftras tam accurate exaratas cfle, ut nefas fit, 

pigmentis eas commaculare. At tempus jubet fi- 

gillatim de Pediculo agere, ad quod me nunc ac¬ 

cingo , epillolae cancellis totam rem complexus. 

gedaan is geroorden , foo om de overeenkomende 

Order in de stommer s van het cyfet niet te hreeken. 

de om dat fojnmige defer Dierkens nyt haar felve 

groot genoeg voaaren , Joo dat Je niet en behoefden 

onder een vergrootglas afgebeelt te voorden. 

Omnn de natuur foo veel mogelyk voas, naate 

volgen.^ fo iji dat voe de voitte Dierkens onfr vier 

Order en op een fioarte gront hebben doen feiten; en 

de andere f ie gecouleurder voaaren, voeer finder de- 

felve. Het voelk ^ooy fo veel te nodiger om te doen 

geaght hebben, nademaal de Heer Goedaert, fil- 

lende de loshayrige Rups in onfi Tajel ajgebcelt 

vertoonen , dejelve deenemaal Jonder hayrkens te¬ 

kent; ’i! geen hem mogelyk gebeurt is, om dat hy 

deflve op geen fvarte gront, op die tyt als hy hem 

af heelde, geft hebbende; hy daar door de voitte 

hayrkens heeft over het hooftgefien. 

Vorders fo hebben voy hier opgelet, dat voe om 

een vafte regel onfr vier Orderen voor te feilen, foo- 

danige bekende Dierkens hebben uytgekooren, devoel- 

ke geenfins met verveen behoeven ajgeft te voorden: 

bebalven ook dat voe vertronvoen, dat onf afbeel¬ 

dingen fo voel gedaan fyn, dat het jammer fu vioe- 

fen, dejelve met verwen te bekladden. Maar het is 

tyt, om van de Luys particulicrelyk te fpreeken # 

daar ik^my toegaa hegceven: hebbende het felve in 

een brief begreepen. 

.. - 

v.'i is<sOStj>r S'-Cos' ? Ê' )v ® 
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(T.Exod.S, 

Lip. 

AD 

ILLUSTRISSIMUM VIRUM 

D. D. THEVENOT, 
Olim Potentifllmi Galliarum Regis ad 

Rempublicam Genuenflum 

Ablegatum, 

DE 

ANATOME PEDICULI HUMANI, 

EPISTOLA 

ILLUSTRISSIME ViR. 

Offero Tibi liifce Omnipotentem DEI digi¬ 

tum in Pediculi Anatome; in qua ïane 

miracula miraculis accumulata reperies, DEIque 

Sapientiam in minuto quodam pundo quam cla- 

riflime manifdtatam ffupebis. Miretur Orbis 

univerffis Apellis lineas ! Heic totam fabri¬ 

cam vifcerura Animalium omnium , quae in 

univerfo dantur,fummo artificio conftrudorum, 

in lineae particula, tanquam compendio, con- 

cliifam invenies. QliIs mortalium, Vir lllu- 

ftriflime, hoc ratione alTequatur? Imo quis ille 

fuerit, praeter DEUM, artifex, qui talia quo¬ 

dam faltem modo inveffigare atque effingere va¬ 

leat? Eft igitur folus DEI Spiritus & Gratia, 

quibus Ipfe homines impertivit, aptofque reddi¬ 

dit, ut fublimia ejufmodi miracula atque arca¬ 

na rimari, &: in aliorum confpedum palam pro¬ 

ducere poffint. Magi Aegyptiorum , ut multa 

miracula, quae DEUS per Mofenedebat, imi¬ 

tari potuerint, haud tamen pares erant hifce 

Animalculis ope Magiae fuae producendis : ut 

hinc Sacrae Literae hac de re quam veriffime per¬ 

hibeant ” Extendit Aaron manum , virgam 

” tenens, percuflitque pulverem terrae , & fadi 

” funt pediculi in hominibus, feceruntque fimiliter 

” malefici incantationibus fuis, & non potuerunt. 

” AC DIXERUNT MALEFICI AD PHA- 

”RAONEM, DIGITUS DEI HIC EST.” 

Eximias autem hafce obfervationes, praeter Te, 

Vir Illuftriflime, nemini offerre polTum; quan¬ 

doquidem haud alium novi, qui verum ejus¬ 

modi rebus pretium pro dignitate ffatuendo Te 

antecellit. 

PAR. 

BRIEF JAN 

DEN DOORLUCHTIGEN HEER 

D. D. TFIEVENOT 
Voorheen Afgefant des Konings van 

Vrafikryk aan de Repiblyk van 
Genua. 

VAN DE 

ONTLEEDING VAN DE MENSCHE- 
LUYS. , 

DOORLUCHTIGE LIEER. 

K prefenteerU ED. alhier den Almaghtigen Fin- 

ger GODS, in de Anato?nie van een Lnys} 

ivaar in Gy wonderen op wonderen op een gcjiapelt 

Jiiltvinden, en deWysheidGods ineen kleenpuncle 

klaarlykjicn ten toon geflelt. De linien van Apelles 

doen al de veereld admireeren, maar alhier jult gy in 

een gedeelte van eene linie de ganfchefiruBuur van 

aldcrkunfiighfte Dieren , van het geheele univers te 

famen,alsineen kort begrip opgejlooten vinden. Wat 

menje hen, myn Heer,fyn capabel dit te begrypen ? maar 

wat kunjlenaar kan daarbuyten GODT ook weef en,die 

dit eenighfms Jou kunnen navorjjehen en uytbeelden. 

Daarom is het niet als Jyn geeft en genade die hy 

aan de menfeben heejt meedegedeelt, dat Jy deejè 

hooge wonderen en verhorgenheeden kunnen onderjoe- 

ken , en ook voor andere menjeben ten toon ftelletu 

De Egyptijche Tovenaars , hoewel fy veele voonde- 

ren GODS, die by door Mo fes openbaarde , konden 

naa-apen, foo nvas het haar eghter onmogelyk deejè 

Dierkens, door haare tovery voort té brengen. Soo 

dat de Schrift te reght feght 2.: Aarop. ftrektejyn 

hand uit met fynen Staf, en Jloeg het ftoj der aarde, 

'‘''en daarvierdenveele Luizen aan de Menfchen, ins~ 

'‘"'gelylzs deedendcTovenaars met hunnebejvoeeringen, 

'‘"'en vermogten niets. DOE SEIDEN DE TOVE- 

NAARS TOT PHARAO , DIT IS GODS 

VINGER. ” Ik kan aan niemant deefe heerelyke oh- 

fervatie, als aan IJ E. Edelheid, opofer en, om dat ik 

niemant ken , die de voaardy defer faken beter onder- 

fcheyt, als UE. Edelheid, 

R % DB 
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PARTES EXTERNAE. 

ANtequam partes internas, in minuto vili- 

que hoc Animalculo confpicuas , exhi¬ 

beam , breviter externas ejus partes clefcribam, 

& quaenam in Capite , Thorace Abdomine 

notanda funt, indicabo. 

Figura CiïlPlTiS antrbrfum nonnihil oblon¬ 

ga, poftica parte fubrotunda cft. Fabricam ab- 

folvit cutis fat dura, quae, rigidioris inftar char¬ 

tae Pergamenae,ibidem expanha, undique tranf- 

parens, hinc illinc pilis fetaceis hifpida eil. Ad 

a. extremum anterius collocatur ACULEUS a. 

perraro confpiciendus j quum fere femper in- 

trorfum reductus iit: unde tum demum eum de- 

feribam, quando de Gula & Ventriculo aéturus 

fum. Ab utroque Capitis latere ANTEN- 

^^•NAE b b. extant, pariter cute, chartae Perga 

menae aemula, veltitae. Earum quaelibet quin¬ 

que diilinguitur in articulos, pilis fetaceis con¬ 

cinne paflim obfitos. Quin vafcula quaedam 

alba per ifthaec cornua tranfparere cernuntur. 

c c. Poil haec cornicula OCULI e c. funt iiti, 

qui quidem hexagonis illis diviiionibus, quas a- 
liis in Infeélis obfervare licet, carere videntur. 

A latere, tum Scjab antica & poftica eorum par¬ 

te nonnulli pili confpiciuntur. 

COLLUM,cui caput iniidet,admodum breve 

eft. PECTUS, unitum collo, tanquam in tres 

partes dividitur , quarum in medio, fupra dor- 
fum, minutus quali ciypeus fefe oftert. Ab u- 

troque latere PEDES dd. cernuntur, feni, 

cum pcdlore fubtus conjunóti. Eorum ftnguli 

fex conftant articulis , quorum alii aliis funt 

majores. Cacterum & pilis fetaceis quamelcgan- 

tlflime exornantur, & plurima vafcula albican¬ 

tia per ipfos tranfparent. Pedum apices minufculo 

majorique unguiculo, five curva & ex rubefeen- 

^ j:e pellucida armati funt UNGULA e e. digi¬ 

ti veluti atque pollicis loco his Infedtis infervicn- 

te j qua nimirum crines humani corporis prehen- 

fant, & juxta hos latis velociter adfcendere at¬ 

que procedere norunt.Subtus,ad,Rfuperpedtus, 

qua cum hoc Pedes articulantur, in ipfo quafi 

centro ftria tranfparct brevis, albicans, fuper£c 

verius illam terminata partem,quae medium per 

abdomen ejufque annulos translucens, fubfufco 

apparens colore perquam validis motibus 

' gaudet. Ad utrumque hujus ftriae latus binae 

pellucentes obfervantur particulae, confimiles 

majori illi, valde confpicuae , modo deferiptae 

parti, 

DE UYTWENDIGE LEED EN. 

\ T Oor al ecr ik de 'm'wendige leeden, die in dit 

V kleene ende geringe Dierke teJienfyn, kom te 

"certoor.en, fuo Jhl ik kortelyk Jyne uytxoendtge lee¬ 

den befchryv en., en 'liuit in Hooft., Burji, en Buy k 

te fien is, acimuyjen. 

De figuur van het HOOFT is een veeynigh lang- 

^.verpigh van vooren, en van aghteien rontaghtigh, 

Het maakfiel befiaat uyt een redelyk harde huyt, 

die ais een fiyfi park ement aldaar uytgefpannen is, 

en heel doorlughtig van couleur, V geen hier en daar 

7net geborfielde hayrkens bejet is. Heel van vooren 

daar is de AAGEL a geplaatfi, die men fier 

fieldenfiet, alfioo hy meefi altyt invoaarts getrokken 

IS; '■xaarom ik hem J'al befichryven, als ik de Keel 

cnK.aag verhandel. Aannveer J'yden van het hoojt 

ft aan de HOORNKES bb, die 7?:eede tnet een 

huyt alsparke}7ient overtrokken/yn. Sy beftaan ie¬ 

der uyt vyf articulatien , die hier en daar cierelyk 

7net borftelige hayrkens befiet fyn. En eenige witte 

vaatjes fiet 77ten door deej'e hoornkens hun jchy7ien. 

Agter dcefie hoornkeiis (iet 777en de 00GEN c c gs- 

plaatft,die fio77der de feshoekige verdeelmgen , die m 

de andere hjfie&en te fie7i fiyn, haar ficbynen te ver- 

toonen. Eii %vaar itejfens als ook agter en voor, 7ne7i 

hayrkens ofulekt. 

De HALS daar het Hoojt op flaat is fier kort. De 

BORST daar fy 7neede veree7iigt voort, is als in drie 

deele7i verdeelt, in voelkers 7nidden op de rugh 7ne7i 

als een fchiltken gevoaar voort. Aan voeer fyden 

Jiet 77ien de BENEN d d. die van ofideren daar 

7neede vereenight voorden, en die fies hi getal fiyn. 

Deefie befiaan alle uyt fies articulatien, fiynde de eene 

articulatiegrooter als de andere. Voorts [yn fiy fieer 

cierlyk met borftelige hayrke7isopgefichikt,en een groot 

getal voitaghtige vaatjes, fiet 7nen door de beene7i 

beenjehyneft^ Op haare tippen, voorden fiy 7net een 

klcen en ee7i grooter NAGELKEN, oj krosn en 

rootaghtig doorlughtig KLAAUKEN e. e. gewa- 

pent, dat als de vinger en de duy7n van deefi 

Dieren is, en waar rncede fiy de Hayrkens van bet 

menfichclyke lichaam omvatten,en daar reecielyk veer- 

dig op klimmen, en op voortgaan kunnen. Van on¬ 

deren aan en op de horfi, daar de beenen met defilve 

gearticuleert fyn , Jiet inen heel in ^t 7niddcn een 

korft en witaghtigJireepken doorfichynen, dat op en 

tegen het deel eyndigt, ^t geen midden door de buyk 

677fiyn ringen been (chynt, en het welk Jig bruyn- 

aghtigh vertoonende a met feer fterke bewegingen 

begiftigt is. Naaft ieder fyde van dit Jireepken fiet 
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•parti, cujus & appendices funt, & alte intra pe- 

0:us affurgentes ibidem quoque tranfparent. 

ABDOMEN porro in fex partes dividitur, 

ejufque in fine , fubtus, corpus in filiam veluti 

caudam terminatur. Praeterea in iplb imi ven¬ 

tris medio ALBICANS PARTICULA, pun- 

b. 6to fimilis, h. detegitur, quae ibi loci pariter 

pellucens furfiim deorfumque diftindte movetur. 

Ad latera, fuper marginibus ventris undequaque 

pilofi, corpufcula quaedam’tranfparentia, rubel¬ 

la, cernuntur. Per totum vero ventrem infi- 

ïicr IV vafculorum alborum numerus tranfpai-et 

ii' Ei' Id quod in dorfo pariter ac peólorc lo¬ 

cum habet. Caeterum ABDOMINIS CUTIS, 

ut apices noftrorum digitorum, ex minutis ftriis 

conllantes , fabrefadia eft. Attamen ejufiuodi 

fabrica haud ubique in ea obtinet; minime certe 

in marginibus Abdominis ■, ibi enim cutis haud 

aliter, ac in toto corpore, texturae eft fatis fir¬ 

mae, pellucidae chartae Pergamenae fimilis, quae 

rudius prefla Ibnitutn edit & rumpitur. 

PARTIUM INTERNARUM 
ANATOME. 

Ad exadtam vero omnium illarum partium, 

quas hadtenus in genere recenfui, cognitionem 

acquirendam alia nulla, praeter Anatomen, via 

patet. Quapropter partes internas ad omnes uf- 

que minutias quam exadtiffime nunc delcriptum 

eo: ita enim non folum partium externarum, fed 

& earum, quae tranfparent, id eft, Internarum, 
perfeéla cognitione potiemur. 

Si in fuperna Abdominis parte fedionem in¬ 

choamus, cutemque ibi loci caute findimus, mox 
T^b.v. jjjje SANGUIS exftillat, qui tenui tubulo vi- 

^ ' aa. treo exceptus aa. optimoque microfcopio con- 

fpedtus, haud aliter ac Lac Vaccinum, ex glo- 

b. bulis pellucidis conftare obfervatur b: id quod 

ante hos aliquót annos in fanguine Humano pa¬ 

riter detedtum eft; utpote qui ex globulis leviter 

rubefcentibus, in liquore limpido natantibus, 
conftare videtur. 

Attamen haud fine ratione quis dubitaverit, 

utrum fanguis, fuis etiamnum in vafis haerens, 

quoque globulofus fit; fiquidem exiisdeprom- 

tus facile in ejufmodi figuram concrcfcere queat; 

praecipue vero de fanguinis parte rubicunda id 

quis alferuerit. Qtiare multoties raccum confti- 

tueram tubulum vitreum tenuem in arteriam 

quan- 

men diergelyke t'Viee doorfchynende deelen, ais dat 

bejchreeve groote ende kennelyke deel is , wiens 

aanhang fels fy fyn,foo datfe tot hoog in de borjl haar 

uytjlrekken^ en aldaar meede doorfchynen. 

Voorts wort de BUYK in fes verdeelingen afge- 

deelt ^ waar aan men het lichaam van onderen , als 

in een geklüofden flart, fiet eyndigen. En heel op 

het midden ontdekt men nog van onderen op de bnyk, 

een WTrAGIETIG Sl^IPPEL-GEWYS DEEL^ 

KENh^ het welk, daar van gelyken doorfchynende, 

meede onderfcheydentlyk op en neer beweegt worp 

Aan de fyden op de randen des buykx , die ganfch 

met hayr befet is, pet men eenige doorlughtige root- 

aghtigheeden En door de ganfche buyk fiet men 

een groot getal voitte vaetjes heen fchynen g g > 

dat ook in de rug en borfi plaats heeft. Voorts is 

het VEL DES BUYKS VAN MAAKSEL , als 

onfe tippen der vingeren, die iiyt kleene flriemkens 

befiaan. Dog over al is het Vel van dit fielve maak" 

fel niet: voornamelyk op de randen van den buik 

alwaar de huyt , gelyk ook in het ganfche li" 

chaani, van een redclyk fierk maak fel is , en als een 

doorlughtig parkement van gedaante : V geen barji 

en knapt, als men het hart drukt. 

ONTLEDING DER INWENDIGE 
LEEDEN. 

Maar om nu een pertinente kennijfe van alle dee- 

fe deelen, die ik in bet generaal opgetelt heb, te 

verkrygen; foo is de Anatomie het e enige middel daar 

toe. Waarom ik iny nu gaa begeeven om heel om- 

flandig en nankeurig de inwendigs Leeden te be- 

fchryven , het geen ons een volkomene kennijfe fal 

geeven, niet alleen van de uyterlyke leeden, maar opk 

van die daar doorfchynen, het welke de Invoendige 

Leden Jyn. 

Waarom men de SeEiie op het bovenjle deel van 

de buyk begint, en het vel daar foetelyk quejl, foo 

fypert daar datelyk het BLOET uyt, het welk als 

men in een fyne glafe pypje laat opklimmen aa, 

en dat men het met een feer goet vergrootglas hs" 

fiet, foo ondektmen, dat het, even als de melk der 

koeyen, uyt doorfchynende bolleties bejiaat b.* gS" 

lyk eenige Jaaren geleeden , dat ook in het men 

fchen bloei ontdekt is; bet welk uyt bleekroode bolle 

ties en die in heldere vogt dryven, fchynt geijompo- 

7ieert te Jyn. 

Maar men kan met reden iwyffelen , of het bloet, 

in fyne vaten nog bejlooten fynde, ook globeus is 

om dat het daar buyten getrokken fynde , fig lighte- 

lyk in die figuur kan coaguleeren. Voornamelyk 

bet roodaghtig deel des blosds. Waarom ik veelmaal 

voor genomen heb, om eens een fyne glafe pypje, 

in een van de arteriën van een Hont te fieeken , en 

S het 
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quaiidam Canis immittere, (anguincmque per¬ 

meantem hac ratione microfeopii ope contempla¬ 

ri. Ita enim ex analogia videretur quadam cum 

certitudine decidi poffe, utrum fanguis huma¬ 

nus , fuis etiamnum vafis contentus, tum quo¬ 

que ex globulis fit conflatus: qua de rehaótenus 

dubito j quum vafa in corpore detegantur, quae 

mihi quidem multo videntur fubtiliora, quam 

ipfi globuli in fanguine confpicui. Ea autem 

ratione verum pariter diferimen inter arteriofum 

& vcnofiim ianguinem animadverti polTet : in 

folo enim venofo hactenus illos obfervavi globu¬ 

los j cum arteriofum nondum examinaverim. 

Quin nec fecurus aflerucro, quod in Pediculi 

languine globuli dentur; quum facile fieri queat, 

ut pinguedo fefe intermifeuerit , atque vul¬ 

neratae quaedam particulae vifccrum , quippe 

quae ex congerie veluti partium globofarum 

conflant: uti fuo tempore indicabo. Qtiapro- 

pter multo plus temporis huic Anatomiae impen¬ 

di deberet , quam quidem nunc a me fieri poteft, 

qui plurimis aliis negotiis diflringor. 

Tab. V. Mox fub cute fefe ofierunt FIBRAE MU- 

%• SCULOSAE, quae annulares Abdominis divi- 

fiones movent. Tres autem diflindtas hommee mu- 

fculorum fpecies ibidem vidi: alii enim latiufculi 

erant ai alii angufliores b-, nonnulli vero biventresc. 

Quin £c obfervare licet,quodmufculi hi quando¬ 

que ab unaannulari divifione ad alteram ufque fefe 

extendant quod alii aliis multo fint breviores. 

Ad margines praecipue Abdominis maxime mu- 

fculofura efl hoc Animalculumj quandoquidem 

& motio ejus ibi loci validiflima efl, & pundlra 

‘ibidem refpiratoria funt collocata, quorum ope 

Pediculus aerem ducit, manifefloque inipira- 

tionis & exfpirationis attu in corpus fuuni ad- 

trahit, rurfusque ex eo propellit. Mufculi hi, 

quum recens e corpore protradli funt, tanquam 

cx fimplici quadam fibra conflare videntur j 

verum fi tenui fuper puroque vitro ficcantur, 

poflquam fpiritu vini, quippe qui impurum 

pingue adhaerens quam optime abflergit, prius 

abluti fuerunt, tum demum ipforum fibrae, at¬ 

que compages ex globulis diflindte adparent. 

Sub hifce mufculis pinguedo atque tracheae in 

confpectum veniunt: neque hadlenus unquam 

quoddam CORDIS vefligium fuprema hac in 

parte abdominis detegere mihi licuitj prout in aliis 

quidem Infeftis fieri amat,in quibus Cor femper in 

parte "abdominis dorfique fuperiore collocatum 

efl. Quum vero fub fedtione ipla experirer li¬ 

quido , quod Pediculus in partibus fuis omnibus 

het doorlopende bloei op die ivyjè , 7net een vfr-^ 

grootglas te hefiep. Dan dunkt my ^ fou men uyt 

die analogie enighjins feeker kunnen ^eoeefen, of 

ook het menfchen-bloet in Jyne vaten nog bejiooteu 

Jynde, aldaar gloheus was; daar ik nu nog aan 

tivyfeli om dat men vaat en in hetlichaa?n on de kt, die 

my veel fubtielder voorkomen, als de holleties fefs 

fyn, die men in het bloet gewaar wort. En op dis 

manier, fou men ook het waars onderfcheit tuf 

fchen het arterieufe en het veneufe bloet kunnen ken~ 

ncn: in welk veneufe bloet ik tot nog toe alleen dis 

holleties maargef en heb, alfoo ik het arterieufe , tot 

nog toe, niet heb gcexamineert. Ook kan ik niet 

ajfuinmt verfekeren , dat daar holleties in het bloet 

van de Luys fyn, alfoo het vel fig daar wel on¬ 

der fou hebben kunnen vermengen, als ook eenige 

gequetfte deelen van de mgewanden, die als uyt een 

vergadering van globetfe deelen heftaan , als ik op 

fyn tyt feggen fal. En daarom was het nodig een 

veel langer tyt tot defe Anatomie te neem en, dat 

my tegenswoordig, door veele andere occupatien be¬ 

let fynde, onmogelyk om te doen is. 

Effen onder het vel, fet mende MUSCXJLEÜSE 

VEZELTJES, die de ringwyfe vcrdeelingcn van den 

buyk heweegen. Drie dijiin&e foorten van deefe 

muskelkens heb ik aldaar gef en, als eenige dis 

breetaghtig waarenz.; anderefnalder h; en fommigs 

die biventres waren c. Men fet ook dat deefe mus¬ 

kelkens, van de eene ringwyfe verdeeling fomtyts 

tot de andere uytgeftrekt worden; en ook dat de ee¬ 

ne foor t veel korter, als de andere is. Op de ran¬ 

den van den buyk is dit Dierke wel het aldermu- 

fcitleiifl ,foo 0711 dat fyne heweeging aldaar het fierkfts 

is, als ook om dat aldaar de openingen der Luchtpy- 

pen geplaatfl fyn, door welk middel dat de Luys 

fyn lught haalt , en defelve door een kennelyke in- 

fpiratie en exfpiratie , in en uyt fyn lichaam 

beweeght. Deefe Muskelkens foo als fy verfch uyt 

het lichaam genomen Jyn, die vertoonen haar, als uyt 

een enkele fibra te beflaan, maar op een fyn en dun 

glas gedrooght fynde, en te voren in brandewyn af 

gcfpoelt fynde, alfjo haar dat bequaamft van de on- 

reynheid ha ar er vel deelkens Juyvert; foo ondekt 

men haare ondeifcheide fibren , als ook hoe fy uyt 

holleties beflaan. 

Naa deefe Mufculen komen het vet \ ende de 

longadcren, in hetgefight, fonder dat ik eenige teke¬ 

nen van het HERT, in dit bovenfle deel van de buyk, 

oit heb kunnen ondekken; gelyk wel in de andere 

InfeBen; alwaar het Hert altyt boven in de buyk en 

de rug geplaatfl is. En alfoo ik in de SeBie klaar 

bevond, dat de Luys in alle Jyne deelen met de aiz- 

dere InfeBen overeenquam, gelyk ook het vervolgh 

klaar cum 
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cum aliis InfetStis conveniat, uti deinceps clare, 

patebitihinc vel tanto diligentius inCorinquidvi: 

verum fruftra. Id ,quod forte a fumma ejus fub- 

tilitate proficifcitur; quum vel majoribus in In- 

fedis, V. g. in Mufca Afilo, id repertu fit quam 

difficillimum. Accedit & aliud quoddam impe¬ 

dimentum , fortis nimirum atque affidua Ventri¬ 

culi agitatio, vix unico momento quiefcens , a 

qua jnevitabile prorfus incommodum in Cordis 

inveftigatione producitur. 

Particulae, quas pro PINGUEDINE Pedi¬ 

culi habeo, maximam partem perparvae funt, at 

quam copiofifliraae : licet & grandior quaedam 

particularum pinguium fpecies ibi detegatur. 

Minimae fpeciei particularum figura fere globo- 

fa eft ,at majorum magis irregularis. Color earum 

pellucidus eft, inftar gelatinae, qui quidem tan¬ 

tum non omnibus in partibus membrisque hujus 

Animalculi obtinet, 

Potiflimam vero hujus Infedli partem fere con- 

ftituuntTRACHEAERAMlFiC AXIONES: 

Tab.IV. 

b. 

€. 

d. 

e. 

quumin capite, pcdtore, ventre,pedibus, imo &an- 

tcnnis five corniculis, permagnus & inefiiibilis 

earum numerus reperiatur. Hinc inde etiam 

obfervare licet, ipfas per pinguedinem connecti 

atque fiiffulciri, prout in aliis quoque Infedtis 

deprehendi. Atque haec funt ipfa illa alba va- 

fcula, quae in diverfis locis per corpus tranfpa- 

rent j quemadmodum in hifboria partium exter¬ 

narum indicavi. Ratio vero, ob quam hae Pul¬ 

monum fiiiulae ita per curem tranfparent, in eo 

fita eft, quod earum color vere argenteus, fplen- 

dentifque conchae margaritiferae aemulus fit, 

fpedtaculo lane, dum vivit Animalculum, ek- 

gantiffimo. Quin & colorem hunc conftanter 

fervant, poftquam e corpore funtextradtae, ne¬ 

que unquam collabuntur ; fiquidem tatis fit ea¬ 

rum fabrica, ut fem per patulae permaneant. 

Quantum ad STRUTURx4M earum attinet, 

ea quidem duplici e materie conftar. Pars enim ex 

annulis eft compofita, qui cartilagines Tracheae in 

Homine referunt. Microfcopio autem admo¬ 

dum diftindtepatet, quod annuli hi, ut cavum 

quoddam atque aperta fiftula enafcatur, multo, 

ties femet circumfledtant a\ quod tamen haud 

toties fit, quam quidem in aliis Infedlis ; quum 

breviores fint. Magis etiam crifpati funt, & 

ferpentino dudlu intorti atque hinc illinc ab¬ 

rupti videntur . c. Animadverti etiam poteft, 

quod, ubi locorum afpera Arteria in ramos fin¬ 

ditur , ibi annuli hi maximi exiftant </, qui 

deinde fenfim in annulos minores fefe partiun¬ 

tur e. Pars reliqua membranacea eft, & in in- 

ter- 

klaar heToyfen fcil, foo heh ik het Hert aldaar te 

ncerfliger gefoght ^ dan Jon der roor deel. Dat moge- 

lyk van wegen fyngrooteJitbüelheid van daan kointi 

al foo het Je Ijs in groter InfeBen , gelyk de Mifca 

Afilusis^feer moeyelyk is om te vinden. En dan 

ko7nt hier ^nog een' ander belet hy, dat de Jlerke 

ende de geduurige heweeging van de Maag is, diè 

niet een oogenhlik haaji ophont, waar door enen on- 

verniydelyk in het onderfoeken van het Hert be¬ 

let wort. 

De deelen, die ik voor het VET in de Luys neeni^ 

fyn feer kleen, voor het tneejie gedeelte, en ook fyn 

daar in een feer groot getal, hoewel ook dat men een 

grooter fiag van vet-deelkens daar in ondekt. De 

figuur van de klcenfie foort is ten naaften by glo¬ 

be us, maar dat van die grooter fyn is irreguHer- 

der. Haar couleur is doorlughtig , als een geley^ 

gelyk meefi alle deelen van dit DierkenJyn. 

De LONGPYPEN maakcn wel het alderconfide- 

rahcljle gedeelte in dit Dier: 07n dat Je in het hooft, 

de borfi, de huyk , de henen , als ook in de hoorn- 

kcns , in een feer gr oote , en onuytfpreekely- 

ke quantitcyt gevotjden worden. En hier en daar 

fietmen, dat Je doorbet vet geconneBeert en otider- 

fieunt worden, als ik in andere InfeBen meede heb 

aangeteehent. En dit Jyn eygentlyk deefie vaatjes , 

die door het lichaam , op verficheyde plaatfien heen 

fichynen; gelyk ik in de befchryving der uyterlyke 

deelen gejeght heb. De reeden nu waarom deefie pyp" ' 

jes der Longen haar fioodanig door het vel vertoonen, 

die befiaat, door dien de couleur dejer longpypen Jil- 

verwit is, en als een glinfierefU perletnoer van ge¬ 

daante , dat cierelyk in het leven Jiaat. En felfis fioo 

behouden fiy deefie couleur , naa dat Je al uyt het 

lichaam genomen Jyn, en fiy concideren ook noit, al- 

fioo haar firn Buurfioodanig is, dat Je altyt open bly- 

ven fiaan. 

Haar STRUCTUUR belangende, die is tweefns, 

beftaande eensdeels uyt ringekens ^die als de knorbee- 

nen van de Longpyp in een mettfich haar vertoonen. 

Het vergrootglas ondekt fieer difiinB, dat defielve 

haar verfcheyde maal, om een hol en openjlaandepyp- 

ken te maaken, omkrullen a. Maar niet fioo veel¬ 

maal, als in de andere InJ'eBen, alfibo fiy korter Jyn. 

Sy Jyn wat meer krmkelent en Jlang wys-geboogen B, 

en hier en daar fichynen fiy van een verdeelt te Jyn c. 

Men fiet ook dat op deplaatz.en, daar de Luchtpyp 

fiyne ramificatien maakt, dat deefie ringekens al¬ 

daar het gr ootfle Jyn b, die haar dan allenxkens in 

kjeender ringekens verdeden e. Het vorderegedeel¬ 

te is vliefig, en dat fiet men tujjchen decjè ringekens 

in geplaatfi i te fyn, waar door Jy haar makkelyk 

S a kpn- 



J o A N N I S S W A M M E R D A M M11 

ƒ• 

Tab. IV. 
fi". IV. 

SIV. 

1.1.3.4, 
5. 7. 

tcrftitiis illorum annulorura fita Z', cujus ope 

annuli femet commode incurvare & flcótere pof- 

funt: id quod praefertim in mirificis illis ventri¬ 

culi, fifiulis aereis numerofiffimis ftipati, mo- 

tionibus ufu venit. 

Utrum vero hae fiilulae pulmonales, intra 

corpus, tenuem quoque pelliculam eo tempore, 

quo Pediculus cutem mutat, exuant, atque cum 

exuviis deponant (prout in Bombycibus, & aliis 

tantum non omnibus Infeftis fieri a me obferva- 

tum eft), id equidem in exuviis Pediculi invefti- 

gare praetermifi. Verum quo fiftulae hae pul¬ 

monales minores evadunt , eo & paucioribus 

gaudent annulis; donec tandem inftar filorum 

membranaceorum comparcant. 

Aufim heic afleverare, quod in nulla Infecto¬ 

rum, hadlcnusmihi cognitorum, fpeciepulmo¬ 

nales fiftulae commodius confpici queant, abs¬ 

que ullius etiam fedtionis neceflitate j ita ut fitum 

earum atque decurfum in nullis Animantibus 

majore cum admiratione contemplari liceat, 

quam in Pediculo. Praefto autem mihi eft per¬ 

quam curiofa & facillima encheirefis, cujus ope 

id quolibet temporis pun6lo quam certiftime va¬ 

leo demonftrare. 

QUATUORDECIM fiftularum pulmona¬ 

lium ORIFICIA in cute Pediculi exteriore 

confpiciuntur, quorum ab utroque pedtoris la¬ 

tere unum I, utrinque vero fuper marginibus 

abdominis fex funt collocata, 2. q. 4. y. 6. 7. 

Id quod ab uno faltcm latere exhibeo. Quin a- 

liquando unum adhuc par orificiorum aerifero¬ 

rum, inter fecundum & tertium par pedum, vi¬ 

dere mihi vifus fum, quod tamen firmiter haud 

adferuero. 

Ifthaec ORIFICIA feu PUNCTA RESPI- 

hunnen omlirommen en huygen , dat befonderlyk, 

gefchietin de fe er rare heit>egingen van de Maag , 

die vol liichtpjpen is. 

Of defe longpypen binnen het lichaam ooh^ een 

fyn haytken afjiroopen, en die met het vel afleg¬ 

gen y op de tyt ais de Luys vervelt^ igelyk ais in 

de Sydevsurmen gefchiet, en ook ontrent meefi al¬ 

ie andere Infe^en van my geobferveert is~\ dat heh 

verfuymt in de vervelde huyt van een Luys naa 

te foeken. Maar hoe nu defe longpypen kleender 

vierden, hoe fy minder ringekens hebben y tot dat 

(y ten laatfleny als vliefge dra jtkens haar vertoo- 

nen. 

Ik kan alhier verfeekeren, dat men in geene foor- 

ten van InfeElen , my tot tog toe bekent, de long¬ 

pypen bequamer fien kany en dat funder eenige fe- 

blie te maakeny foo dat men haar ftuarie en loop y 

in geene dieren y met meerder verveondering kan 
befchouiven j als in een Luys ; en daer toe heb ik 

een feer curieufe en ganfeh lighte uytvinding , om 

dat op ieder oogenblik infallibel te toonen. 

VEERTIEN OPENINGEN VAN LONG¬ 

PYPEN fet men in het uytviendige vél vande 

Luys y ivaar van dat daar aan voeerfyden een in de 

borji geplaatfl is i, en fes aan iveerfyden op de 

randen des buyks, 2. 3. 4.5.6. 7. dat ik aan een 

zyde vertoon. En fomtyts heeft het my toegefchee- 

nen^ als of daar nog een paar lught-openingen , 

tuffehen het tiveede ende derde paar beenkens voas; 

dat ik eghier niet durf afprmeeren. 

Defe OPENINGEN DER LUCHIPYPPEN 

RATORIA, quorum unum ab uno latere , in¬ 

ter primum & fecundum par pedum, fupra pe- 

Tab.iv. clus,fitum eft,& fex fuper margine ventris 1.2. 

j?i. 3 &c. 3 &c. haec, inquam, punfta ibi locorum nonni- 

hi 1 extuberant, inftar minoris papillaeatque 

in ambitu fuo minutum quendam videntur habe¬ 

re marginem , qui mihi quodammodo rubellus 

atque translucidus apparet, prout 8c ipfc locus, in 

quo defixa haerent, coloris eft fpadicei pelluccn- 

tis: deinde vero rurfus introrfum nonnihil refle- 

ftuntur, tumque ibidem mox iterum extuberat 

marginis abdominalis integumentum. Atque fi- 

milis eft ratio pundlorum omnium: quemad¬ 

modum 6c circa punctum quod in peftore loca- 

tum eft b. id ipfum locum habere obfervatur. 

Tab. IV. ^ quolibet punfto refpiratorio brevis qui- 

Tw. dam RAMUS’ TRACHEAE hbh , ab- 
fccdit, 

viaarvan dat daar aan een fyde , een tuffehen het 

eerfle en tweede paar voeten op de horft geplaatfl 

is y en fes op de randen des buyks i. 2. 3- fo» 

voorts : die fyn aldaar eenigfns verhoeven , als 

een bleene tepel aa, in haar omtrek fchynen 

fy een rantken te hebben , dat ik^ eenighfns root- 

vertvig en doorlughtig bevinde, gelyk ook de plaats 

daar ly aldaar Jiaany van een doorlughtige cajia- 
nie couleur is. Dan buygen fy weer wat in , ett 

voorts puylt het vel van de rant des Buykx dan 

aldaar weer uyty dat ontrent alle de punlla foo 

toegaat. Gelyk ook ontrent het punBum dat in de 

borft geplaatfl is b, dit geobferveert wort. 

• 
» 

Van ieder opentng der Ademhaaling gaat een 

korte TAK DER LONG ADER hhh, dewelke 
een 
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fcsdit, qui paulo poft cum ramo Tracheae, ab 

altero punfto procedente, oculis diftindte con- 

fpiciendam patrat ANOSTOMOSIN, atque in 

unum canalem coalefcit: id vero confimili modo 

in omnibus illis 14. pulmonum apertionibus ob¬ 

tinet. Ut adeo aër, qui per unum quoddam pun¬ 

ctum refpiratorium in corpus adtrahitur, per cor¬ 

pus univerfum deduci queat. Neque folum ibi lo¬ 

corum fiftulae pulmonales inter fe communi¬ 

cant j verum & obtinet hoc in illis, quae haben¬ 

tur in dorib, ventre, & pedtore, quod ipfum 

fubtus tribus manifeftis ramis, in unum concur¬ 

rentibus, diftinguitur. Qiiemadraodum id in 

incomparabili fua Micrographia eleganter depin¬ 

xit D, Hooke; utut tranfparentes hafce Tracheae 

ramificationes haud alia ratione cognoverit, 

quam quod per corpus tranflucentes appareant. 

Me autem ulterius docet Anatome , quod 

PULMONALES FISTULz^E non modo m 

Capite, Pedbore, & Abdomine confpiciantur, 

verum & ad ipfa Inteftina , Ovarium, Medul¬ 

iam fpinalem , Cerebrum , oranefque partes in¬ 

ternas corporis hujus Animalculi exporrigantur. 

Qtiae quidem omnia uti diftincte vidi, ita & a- 

liis ad oculum demonftrare valeo ope certorum 

experimentorum, quae Divina fuftultus gratia in 

Anatomicis excogitavi , ut fummi Conditoris 

miracula in Ejus operibus cognofeantur. Ne¬ 

que enim vel minimum quidpiam a nobifmet 

ipfis habemus, urpotc qui vel ipfi tantum ma¬ 

china fumus, a fupremo fabrefadta Architedlo, 

cujus opus, o rem mirandam ! fuum cognofeit 

artificem. 

Hilce probe intelledris, jam porro progredi 

poflem ad deferibendas alias partes, Ovarium 

videlicet, quod proxime fub prioribus in con- 

ipedlum venit , utpote pro parte fuper ipfo 

ventriculo collocatum ; verum quoniam ordo 

congruus potius repo icit, ut partes illae prius per- 

tradtentur , quae ad digeftionem, corporifque 

nutritionem & confervationem faciunt, quam 

quae inierviunt generationi • hinc mox Aculeum, 

Gulam,Ventriculum, Inteftina, aliafque partes 

adjacentes deferibam. Pofthaec vero ad Ova¬ 

rium, Cerebrum, Medullam fpinalem, atque 

Nervos me conferam , tandem de externa Cute 

nonnulla fubjundturus j quibus abfolutis hanccc 

Anatomen concludam. 

Pediculo nec roftrum eft nec dentes, nec 

ullus oris hiatus, uti D. Hooke depinxit: introitus 

enim in gulam ejus abfolute claufus eft. Un¬ 

de loco horumee omnium PROBOSCIS 
9 

ipfi 

een iveinig daarna , met de Tak der Longepyp^ Ivan het- andere pun^ium komende , heel fightbaar 

ANASTOMISEERTf en daar in geofculeert 'ioart; 

dat ontrent alle de 14. openingen der Longen 

plaats heeft. Soo dat de lugt, die door de ee- 

j ne adem-openmg toort in het lichaam bewoo- 

gen, het ganfehe lichaam kan doorgevoert wor¬ 

den. En niet alleen foo anaftomifeeren de longpy- 

pen, daar ter plaatje ^ maar fy doen dat ook op de 

rugh, in de buik, en in de borjl, die van onderen ^ door 

drie merkelyke takken die in een loopen, verdeelt 

voort. Gelyk de Heer Hooke in Jyn onvergelykelyke 

Micrographia dat niet onhillyk afgebeelt heeft; niet 

tegenftaande , dat hy deeje doorfchynende longade- 

ren niet en heeft gekent; als tnaar ten aanfen^ dat 

fe door het lichaam been gefien voierden. 

En voorts leert my de Anatomie, dat deefe LONG- 

PYPEN, niet alleenin het Hooft, de Borfl, èn Buyk 

gefien voorden, maar fy gaan felver tot de Darmen, 

het Eyerjlok, het Ruggemerg, de Herffenen , en 

tot alle de inwendige deden van het lichaam defer 

Dier kens. Dat ik alles klaar gefien heb , en ook 

andere kan vertoonen, door fekere experimenten, die 

ik door de Goddetyke genade , in de Anatomie , uyt- 

gedaght hehbe, om de voortderen van den groot en 

Schepper in fyne voerken te kennen. Want niets'heb¬ 

ben voy van ons felven, al foo voy felfs een werktuig 

fyn van den alderopperften Maaker toebereyt, waar 

van het maakfel, 6 wondere faak , fynen Mas¬ 

ker kent. 

Dit wel begreepen fynde, foo fou ik nu voortgaan 

kunnen tot de befchryving der andere deelen , als 

dat van het Eyerneft, het geen vervolgens in het ge- 

fight komt, en boven op de maagh voor een 

gedeelte geplaatfl is. Maar alfa de order bequamer 

is, dat ik eerflelyk de leeden afhandel, dewelke tot^ 

de digeftie, het voeden en onderhoudep van het lic- 

chaam behoren , als die tot voortteling dienen; 

foo fül ik nu den Angel, de Keel, de Maag, de 

Darmen, en de andere aanleggende deelen befchry- 

ven. Waar naa ik tot het Eyerjlok , de Herjfenen, 

bet Ruggemerg , en de Senuen fal overgaan, en 

voorts iets van het uytwendige vel f eggen , waar 

meede ik deefe Anatomie bef uiten fal. 

De Luys heef geen hek of tanden , nog ook 

geen opening van mant , als de Heer Hooke 
afgebeelt heeft: want den ingank tot fyn keel is 

teenemaal gefooten. Soo dat hem, in de plaats van 

alle het fclve , een Snuit , of liever fcherpe en 

T hol- 
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ipfi datus cd,quo cutem perterebrat, fanguinem-j k7/e argel gegceven is; 'waar msede dat hy het 

que humanum, ut fuam alimoniam, fugcndo in , vel doorboort^ en het lichaam fiijght. Maar dee~ 

corpus fuum trahit. Verum Aculeus hic ob fum- 

mam fubtilitatem non fine magno admodum la¬ 

bore demondrari poteft, nec propemodum nifi 

forte fortuna contingit, ut quis eum confpiciat. 

Ad extremum capitis acutura , fi quis id 

artificio fe & fingularii quadam cncheirefi 

5 obtula quaedam extuberat eminen- 

4, tia quae in medio & intrinfece exca¬ 

vata, vel cavernofa, in femet ipfiim introrfum 

recurvatur, minime tamen apertione quadam 

ufque in corpus permeans : ex hac quandoque 

b. in lucem prodire cernitur Aculeus b. Unde 

pars illa veluti coeca eft ACULEI V AGINA, 

in qua is fefe recondit. 

Vix alia fciam aptiore fimilitudine fabricam 

hanc illuftrare , quam Limacum corniculo, 

quod pariter introrfum in femet ipfum refledli- 

rur, iterumqtie extrorfum protenditur , neque 

tamen perforatum cft : unde, fi, in apice ejus, 

loco veri , quem ibi confpiciraus, oculi, collo¬ 

catus eflet aculeus ; aliqua ratione ideam fibi 

quis inde formare pollet, quomodo aculei par¬ 

tes in hoc Infedlo fabrefadlae fint, & mira arte 
a fupremo Architedto elaboratae. 

Verum fi VAGINULA haec penitus dein¬ 

de exprimitur c, tunc obfervatur, eam extre¬ 

mo fuperiore paulo cralfiorem elfe, quam infra, 

& inftar fungi extuberare : ita ut hinc appareat, 

petiolum veluti , cui infiftit, apice ejus efie te¬ 

nuiorem. Ubi autem porro quis aculeum ejuf- 

que vaginam extrorfum premere pergit; is de¬ 

mum comperict, quod apex vaginae fuperna 

Tab. V. 
%• 

C. 

fe angel is em zyn fuhtielheid, 77iet ais met een feer 

groote moeyte te vertoonen^ en het is hjkans niet 

als een geluk, dat men desz.e te fen komt. 

Op het fpitfe eynde van het hooft ^ wanneer 

men dat door kmjl en inventie uytdrakt^ foo fïet 

men aldaar nytpuylen een Jlompe verheventheid a, 

die van binnen, en inwendig, hol of kuylagtig 

fynde^f inwaarts in fig [elven neerbuygt, [onder 

dat hy tot in het lichaam met een opening deur- 

gaat: en waar uyt men den angel b,[omtyts (iet te voor- 

[chyn komen. Soo dat dit deel als een blinde ko¬ 

ker of SCHEEDE van den angel is , u^aar in hy 

[g verberght. 

Ik kan deefe flruBuure niet heter verge- 

lyken , als met het hoornken der Slakken, dat 

inwendig in [yn [tlve meede inhuyght , en tveer 

uytbuyght , fonder dat het eghter doorboort 

wort: foo dat, indien op het felve een angel ge- 

plaatjl was , in de plaats van het waaraghtig 

oog dat men aldaar [et, foo fou men fig eenigfims 

kannen imaginer en , op wat wyfie dat de deel en der 

angel in dit dier gefiahriceert fiyn ; en kunjiig 

van den opperjien ArchiteB; toehereyt. 

Maar foo men n% dit KOKERKEN ganfich uyt- 

drukt: c. f»o Jiet men dat het hoven aanwat dikker 

als van onderen is: en dat op de wys van een Padde- 

ftoel uytpuylt. Waar door het Jigvertoont, als op een 

dmder Jleelken te jlaan , als web fiyn punt felve 

IS. Dan foo men verder continueert, met den 

angel cn fiyn koker uytwaarts te drukken: foo- 

fial men bevinden, dat de punt des kokers, heel Jlomp 

parte penitus obtufus fit, arboremque Salicem bocenen is, ais een wdligen boem , die al- 

referat, omnibus ramis fuis truncatam ; & quod 

in eo praeterea nonnullae hinc inde cufpidatae 

particulae, unguiculi, vel ungulae , extent d, 

quae, uti & ipfa vagina atque aculeus, ex Ipa- 

diceo pellucent. Cuinam ufui autem forte infer- 

viant hae ungulae, utpote quarum in medio a- 

CLileus incurvatus e , confpicitur, paulo poft 

declarabo. Externa cutis vaginae, cui aculeus 

infiftit, & ex qua apex ejus protuberat, ejuf- 

dem eft fabricae, ac curis reliqua Pediculum ve- 

ftiens, ftriis nimirum atque pellucidis globulis 

conftans: prout deinceps, ubi de cute agetur, 

exponam. 

Ubi porro ifthanc capitis Pediculi partem eo 

tempore, quo Pediculus, manui impofitus,fudo- 

ris quendam porum invmftigat, ut fuurn in eo a- 

ciilcum defigat, contemplamur; lineola quae¬ 

dam 

U (yn takken fyn afgekapt, en hier en daar fial 

men eenige fipitz.e pmtkens, nagelkens, of klaauw- 

kens, daar cp gewaar wordend, die van een door- 

lughtig cajlanie bruyn couleur fiyn, gelyk als de 

koker en den angel haar] meede vertoenen. 

Watgebruyk deefe klaaukens mogtljk hebben, daar 

den angel dan krom geboogen fiynde , fig in 

het midden vertoont: dat fial ik datelyk fieggen. 

Het uyterlyke vel van de koker, daar den an¬ 

gel opjiaat, en met Ji'yn punt deur uytgepuylt is t 

het felve is van maak fel als de vordere huyt van 

de Luys,die hem bekleet, befiaande uit ftriepen en 

deurluchtige bolleties , als ik nader van de huyt 

[eggen fial. 

Sóo men nu dit deel van het hooft des Luys op 

die tyt befiet, als hy op de ham gez.«t wort , en 

een [weetgaatken fioekt, om zjyn angel in te fiee- 

ken, foo Jiet men een bleek cajlanie root en door^ 

hgh- 



dam vifui fcfe ofièrt ex pallide fpadiceo rubra, 

per caput tranfparens , quae antica parte pro¬ 

fundius colorata efl; quum ibi loci lineola illa 

aliud nihil fit, quam ipfa vagina, atque intus ab- 

feonditus aculeus. 
Antequam vero hujufce aculei ufum fugen- 

diquemodum explicem, necellum mihi videtur. 

Gulae, Ventriculi,& Inteftinorum figuram , fi- 

tum, colorem, fabricam atque motum prius de- 

fcnbere: ita enim modus, quo fudlum perficit 

aculeus, tanto facilius inteiligi poterit. GULA 

ƒ pertenuis eft canaliculus /*, quem nonnifi illo 

tempore licet confpicere, quo fanguis per acu¬ 

leum in os adfcendit, & ad ventriculum deriva¬ 

tur. Situs ejus eft paulo poft oculos, ibique loci 

fupra cerebrum videtur deferri • quod quidem 

inde conjicio , quia fu6l'ionis tempore ibidem 

quam clariflime comparet; ut adeo eum mox fub 

cute decurrere credibile fit. In collo paululum 

^.dilatatur g, 6c poftmodura indorfo rurfus an. 

i. guftior redditur h, donec in ventriculo termi¬ 

netur- prope quem eum confpexi, tanquam te- 

nuiffimum filum limpidum atque pelluccns, in quo 

etiam nonniinquam fanguis, ipfiufque ventriculi 

contento fimilis materies diftecanti obfervatur. 

At totam gulam nonnifi deferipto modo, fub 

ianguinis fudru,, videre mihi contigit: eft enim 
in fuo principio dctedlu quam difficillima ; quia 

inaltiore dorfi parte, atque in capite & collo, 

cum adjacentibus partibus admodum valide con- 

neöritur. 

ii. VENTRICULUS U, partim in pedlore & 

dorfb fitus eft, maximam vero partem in abdo¬ 

mine. Sanguine turgens obfcure fufei apparet 

coloris, qui per cutem translucet, atque vel di¬ 

lutius ruber eft, vel faturatius fufeus, prout 

ventriculi contenta minus magisve mutata funt. 

Qua parte ventriculus fuperne in pedtore haeret, 

figura ejus furcam refert,binis inftrudlam denti¬ 

bus; quae quidem bmae funt appendices coecae 

kk. ventriculi kk , alte intra pcdlus, atque utrin- 

que juxta gulam & medullam fpinalem , ufque 

ad primum par pedum, adfcendentes. Haeipfae 

vero funt geminae illae nigricantes, tranfparen- 

tes, atque coloratae partes, quas in hiftoria partium 

externarum generatim indicavi. 

At pars ventriculi, quae in Abdomine hae¬ 

ret , confideratu praeprimis digna eft ; quip¬ 

pe inftar oblongi cujusdara conformata faccu- 

ii, qui hic illic continuo contrahitur , rurfum- 

que dilatatur. Ubi contentis caret, excolor eft, 

atque pellucens una cum appendicibus fuis ven¬ 

triculus. Et prout contenta ejus comparata 

funt. 

luchterit Jlrecpken , a’daar door Jyn hooft fchynen, 

dat voor aan het meejie gecouleurt is; ah Zynde de 

kookcr, en den mvoendigen verbergen angel. 

Maar eer ik nn het gehruyk van defen angel ^ en 

fyn manier van fuygen voorjiel^ foo aghte ik bet nt^ 

digh, de gedaante ^ ftuatie, couleur^ flruBuur en 

heweeging ^ der maag , keel, e?; darmen , voor 

te hefchryven; dat de manier van fyn faygen te ver- 

flaanhaarder fal maaken^ De KEEL is een feer fyn 

c anaal ken f, dat fg niet eer vertoont^ als op die tyt^ 

voanneer het bloet., door den angef in de mont op- 

klimpt., en naa de maag afgevoert voort. Het 

heeft fyn plaats effen aghter de oogen, daar het o- 

ver de her/enen heen loopt i dat ik oordeef om dat 

het fg op die tyt van het fuygen Jeer klaar aldaar 

vertoont-, foo dat het fhynt ^ effen onderbet vel te 

leggen; in den bals voort het een voeynig gedilateert 

g, en voorts inde rugh voort het voeer vernauvot, 

h, tot het inde maagh eyndight ^ daar ik het 

als eenfeer fyn draatken gefen hebhe., dat helder en- 

de deurlitgtig was, en waar in men fomtyts, ook het 

bloet, en de zelve fioffe van de maag fet, wan¬ 

neer men het ontleet. Maar de ganfche Keel heb 

ik niet gefen, als op de befchreve wys in het bloet 

fuygen; want dit deel is feer moeyelyk in fyn begin 

te ontdekken van wegens Jyn ferke conneBie , die 

het hoog in de rugh , en ontrent het hooft en hals, 

met de aanleggende deelen heeft. 

De MAAGH ii is geleegen, ten dele in de horji 

en rugh, en voor fyn grootfe gedeelte in de buyk. 

Wanneer hy vol van bloet is , foo vertoont hy fg, 

met een donker bruyne couleur, die door het vel heen 

fhynt: en die helder root, of donkerder bruyn is, 

naa dat fyne liofe minder of meerder gealtereert 

fyn. Syn firuBuur van bovenen, daar hy in de borfl 

leyt,.is als een vork met twee tanden, dat eygent- 

lyk twee blinde byvoegjels kk van de Maag 

fyn, die tot hoog in de borfl, en aan fl/eer fyden van 

de keel, en ruggemerg, tot het eerfle paar bee- 

nen haar uytflrekken Dat die twee fwarte door- 

fchynende en gecouleurde deelen fyn, die ik in de 

bejehryving der uyterlyke deden, in het generaal 

heb aangeweefen. 

Maar het gedeelte der Maag zelve , dat in de 

Buyk leght, is het confderahelfle, Jynde van maak- 

fel, als een langwerpig Jaxken, dat'hier en daar 

fonder ophouden, gecontraheert en gedilateert wort. 

Hy is helder ende doorlughtigh, als fyne byvoegfels 

Ook fyn, wanneer daar geene flofen bevonden wor¬ 

den. En naa de floffen geflelt fyn; foo is ook Jyn 

T z cou- 
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couleur^ daar hy meede door het uyterlyke velfchyfit. 
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funr, ka & color eft, quo is per cutem externam 

transparet. Binis autem manifeile confpicuis 

conftat TUNICIS , quarum extima craflior efi, 

interior tenuiffima, uti in omnibus Infectis. Quin 

credibile eft, ipfum tribus pariter tunicis gaude¬ 

re, quarum tertia mufculofa eft. 

Extima ventriculi tunica tam infigni FI¬ 

STULARUM PULMONALIUM 

////.numero eft inftruóla, ut verbis exprimi 

vix poffit. Rami majores in ea admodum con- 

Ipicui funt; at minimae propagines non ni¬ 

li optimi ope microfeopii queunt detegi. In¬ 

terior contra tunica quam tenuiflima eft. Ter¬ 

tia autem tunica, quam inter extimam 8c interio¬ 

rem fitam efle reor, dubio procul mufculofas 

ventriculi fibras comprehendit, quarum admini¬ 

culo ille mirificos fuos motus perficit. Porro 

VENTRICULI TUNICAE, praefertim vero 

extima, c numerofiffimis conftant granulis globo- 

fis, nonnihil tamen irregularibus. Utrum autem 

ifthaec granula ad ipfam ventriculi fabricam pro¬ 

prie pertineant, an vero potius fint particulae 

pinguedineae, ventriculum veftientes, per quas 

pulmonales fiftulae molliter deferuntur; id equi¬ 

dem probe difeernendo non fum : hoc tamen 

fcio,quod maxima eorum pars, dum crebro con- 

tredtantiir, facile a ventriculo fecedat. 

Subtus in Abdomine, loco nonnihil altiore, in 

medio fere ventriculi, particula quaedem collocata 

cernitur quam forte pro hepate habendam efle 

D.Hoo.% exiftimat. At, me quidem judice, potius 

id PANCREAS efle afleruerim , modo argu¬ 

mentis pluribus munitus efl'em. Color ejus pro¬ 

prie haud eft albicans, verum aliquatenus ad ci- 

trinam flavedinem vergens. Conneólitur etiam 

firmiter adeo cum ventriculo , ut haud facile 

ab eo feparari poflit. Microfcopio fi exponitur, 

quam facillime in plurima granula , glandula¬ 

rum aemula, haud admodum pellucida , poteft 

difpefci. Ubi autem tum microfeopii ope accu¬ 

rate perluftratur, fiftulae adhuc pulmonales in¬ 

ibi apparent. Firmior eft hujus particulae, quam 

omnium reliquarum partium , materies; fiqui- 

dem, ubi e corpore extradta ficcatur, perparum 

diminuitur. Figura gaudet perquam irregulari; 

vit vel in quovis fere Pediculo diverfimode con¬ 

formata fit, itidemque mole minor vel major:ple- 

rumque tamen ratione fui flexus, fitufque fupra 

ventriculum, eodem modo comparata eft;prout 

innotefeit ex quinque illis diferepantibus iconi¬ 

bus harumce particularum, quas in fig, v. Ta¬ 

bulae V, ^ fub microfcopio , juxta ac in vita fe 

habent, depinxi. 

Ly hejiaatuyt twee kennelyke VLIESEN^ waar vm 

het buytenjle het dmjle is , en het hinnenfte feer dum 

ais in alie Infe&en. En het is te geloven , dat hy 
meede uyt drie vliejen hejiaat, waar van het derde 

mtifciiletis is. 

Het buytenjle vlies van de MAAG is mei 

Jblk een grootengetal LONG-PYPENverjlen 1111 

dat het niet uytfpreekelyk is. De grootjle takken op de^ 

felve fyn heel ftgtbaar ^ maar de kleenjie kan men 

niet als met feer goede vergrootglafen ontdekken. 

In tegendeel is het hinnenjle Vlies feer dun. En het 

derde Vlies, dat ik oordeel tujjchen het eerfie en 

hinnenjle te fyn , bevat fonder tvoyjfel de müfculeu- 

fe Vezelen van de Maag , dewelke door haar middel 

fyne wonderbaarelyke beweegingen heef. Voorts 

heftaan DE VLIESEN DER MAAG, en 

voornamelyk het buytenjle, uyt een feer menigbvuD 

digh getal globeufe grynkens , die wat irregulier 

fyn. Dan oj deefe Deelkens eygentlyk tot de vlie- 

fen der maag behooren, dan of Jy de vetdeelkens fyn, 

die hem bekleeden, en waar door de longpypen heen 

lopen, dat kan ik niet eygentlyk [eggen: maar wel, 

dat Jy in het handelen, vooreen feer groot gedeelte, 

ligt van de Maag ajwyken. 

\ 

Onder in de Buyk, fet men een weynig om hoogb, 

haajl op het 77iidden der jnaagh, een deelken ge- 

plaatjl m , dat de Heer Hooke feght, mogelyk de 

leexer te [yn. Maar wat my aangaat, ik fou dit 

deel liever voor den BUIK-KLIER neemen , indiea 

Ik daar meer bcwys toe had. Syn couleur is eygent¬ 

lyk niet wit, maar een weynig naa het citroen geel 

trekkende. Het is niet ligt van de Maag te feparee- 

ren, daar het feer vajl meede vereenight is. Onder 

een vergrootglas, laat het fig feer light in tnenig- 

vuldige greynkens als klierkens verdeden, die niet 

heel veel doorlugtig fyn. En als men het met 

een vergrootglas, dan wel befiet, foo ontdekt men 

aldaar nog longaderen in. Het is van een vafler fuh- 

Jlantie, als alle de andere deden; want het drooght 

feer weynig in, als het buyten het lichaam getrokken 

is. Syn figuur is feer irregulier, foo dat het in yder 

Luys haajl van een verfchillig maakfd is, en ook 

kleender en grooter van Jlru&uur, maar meejlen tyt 

komt het in fyn bogt overeen, en ook ten aanpen van 

fynfiiuatie, op de maagh. Gelyk als hlyken kan, 

uyt de vyf verfchillige afbeeldingen deefer deelkens, 

die ik in de vyjde figuur op de V. Tafel ^ heb na bet 

leven, onder een vergrootglas afgeheelt. 

0»- Ai 
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Ad imam ventriculi rcnionem PYLORUS 
III* ^ 

n. confpicitur quem dein excipit INTESTI- 

0 0. NUM TENUE oo,hinc inde dilatatum ,{Imili- 

que,ac ventriculus, modo fabrefadhim , multis 

pariter fiftulis pulmonalibus, inffcrudtum. Ad fi¬ 

nem Inteftini tenuis, quod ut plurimum ferpenti- 

no dudtu, inftar co Latinorum, inflexum eft, 

fppp QUATUOR deteguntur VASCULA pppp, 

quae oculatiffimus aeque ac longe praeftantifli- 

mus Anatomicus,Mtirrc/Z/zj’ MalpighmsBom¬ 

bycibus varicofa adpellavit. Ea vero heic in 

Pediculo redtiora fiunt minufique inflexa. Sunt 

itidem latis longa,ejufidemque fabricae, aclntefti- 

na. Haec quatuor vaficula proprie quatuor fiunt 

INTESTINA COEC A, quae in omnibus Infie- 

dtismihi occurrunt: unde per indudlionem ea hoc 

etiam nomine heic compello ; quamvis ipfiorum 

fines videre mihi non contigerit. Apertis autem 

oficulis hiant, loco indicato, in Inteflinum , ex 

quo oriuntur. Pofl; haec Intcftinula COLON 

?• q leqmtur • quod ubi defiit, notabilis deinceps fiefie 

5'»'. manifeflat dilatatio rr, quae CLOACA cfl:, 

five locus, in quo fiuam fiirtiuntur figuram ex¬ 

crementa : hacc enim valde irregularia heic fiunt, 

niinimeque uti in aliis Infeélis, quorum excre¬ 

menta laepe admodum fingulari modo fiunt fi¬ 

gurata. Infra hanc dilatationem INTESTINUM 

RECTUM s confpicitur, quod PODICEM 
fuum r, fuper ventrem , inter caudae divi- 

-fionem , vifiui ofiert ; tumque fub hoc cutis 
deinceps pilis fictaceis hirfiuta eft. 

Quod vero attinet ad VENTRICULI MO 

TUM,eft is profecto mirabilis; ut non fine ratio¬ 

ne ventriculum Animal in Animali liceret appel¬ 

lare, ob vaiidififiraas illas agitationes, contradtio- 

iies, dilatationes, corrugationes,expanfiones, quae 

ipfi propriae fiunt, & periplum corpus tranfiparen- 

tes non line ftupore cerni polTunt. Comparent eae 

tum praelertim, quando plenus pabulo eft ventri¬ 

culus ; & vel maxime , cura fiudu novus in eum 

fianguis derivatur: eo enim tempore nonnun- 

quamobfiervatur, reliquias quafidam alimenti cum 

novo cibo commificeri,atque fiurfium deorfium, & 

in omnem partem, in ventriculo concuti & agi¬ 

tari-id quod tanto videri poteft diftiniftius, 

quo contenta coloris fiunt obficurioris. 

Hinc facile imaginando alfiequi quis poteft 
quam peregrinas mutationes atque flexus fiftu- 

lae pulmonales, fuper ventriculum litae , eo 

tempore fubeant, & quam variis modis aer, in 

iis haerens, prematur, moveatur, propellatur 

quin depuretur, mutetur , atque attenuetur. 

Quis vero mortalium expificari valeat ufium, 

• ; quem 

Onderaan de ?nMg zr de POR T1E R te jien n, 

waar op de DUNNE D AR M volght oo^ die 

men hier en daar gedilateei t Jiet, en %an het 

felve nuHikfel als de Maagh ; fynde nneede met 

veele longpypen verjien. Aan het eyndigen van 

den Dunne darm , die Jlangsgevoys , als eeii La- 

tynfche co , ten meeften tyt geboogen is , ondekt men 

VIE.R VATEN p p p p, die de geoogde ezz alder.- 

uytmuntenfle Anatomicus, Marcellus Malpighius, 

kramp-aderige in de Sydevotmnen ge7ioemt heeft. 

Dan hier in de Luys Jyn Jy reghter en minder 

geboogen. Sy Jyn redelyk lang, c» van maakfel 

als de Darmen. Defe viervaaten dat fyn eygentlyk 

VIER BLINDE DARMEN die ik in alle InfeBen 

bevinde , en daar om uyt indu&ie fbo geef ik 

haar die }taam alhier meede; hoeveel ik haar eyn- 

de niet gefien heb. Sy opetïen haar in de aange- 

voeefe plaats, in den Darm , daar Jy uyt fpruyten. 

Naa deeje darmkens volght ‘de KRO NK E £- 

D A R M en naa Jyn eynde openbaart (tg eem 

merkelyke verveyding r r , dat de RIOOL is^ 

of de\ plaats daar de vuiligheden haar figuur in 

verkrygen: dan die Jytt fieer irregulier , eti niet 

als in andere Injè&en, daar de vuiligheden veel¬ 

maal fieer rare figuuren hebben. Onder deeje 

verveyding Jiet men den E ND ELD AR M 

die Jig van hovenen op de huyk , tiijjchen de ver- 

deeling der ft art met fyn NAARS fen laat.^ en v) aar 

onder de huyt met borftaghtige hairen hefiet is. 

Maar ivat nu de B E tVE EG ING DER 

MAAGH helanght ^ die isveonderbarelyk ^en in der 

voaarhetd, men Jou die een Dier in een Dier kunnen 

noemen, van wegens de feer fterke beweegingen^ 

famentrekkingen, verwydingen^ inkrimpingen.^ en 

uyttrekkingen die de felve heeft, en die men met 

alle verhaaftheid door het lichaam heenfichynende 

fiet. Dit Jietmen voornamelyk , als de maag vol 

voet fel is, en b e Jonde r ly k , als hy op nieuw, bloed 

daarin fiuyght, op welken tyt men Jhmtyts eetiige 

overblyfjelen van H voedfiel met het nieuwe voet¬ 

je I (tg [iet vermengen, die dan heen en weer na 

onderen en hovenen in den Maag gefichut en be¬ 

weegt worden, dat men te d)ftinBer Jiet , hoe fy 

van een donkerder couleur fyn. 

Men kan Jig light verbeelden , wat vreemda 

veranderingen en boghten dat de I.ongpypen op de 

Maag in die tyt moeten maken, en hoe de lugt, 

daar in geperft, bewoogen, en voortgedreeven wort, 

hoe hy gefiuyvert en gefiubtileert wort. En wat 

merfichelyk fichepfiel is maghtig, om Jyn gehruyk 

aldaar uyt tc vmden ? PPorwaar niemant. Maar 

V hoven 
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quem ibi loei praeftat aër? Sanc nemo. Potiffi- 

mum tarnen in ^illa particula , quam Pancreas 

vocavi, mirabiliffimi obfervantur motus ; fiqui- 

dem ea omnibus ventriculi, quocum unita eft, 

motibus oblêqui cogatur. Ut autem aliquo 

modo fibi quis ideam formare queat MOTUS 

VENTRICULI; tribus eum figuris repraefen- 

tare fategi, Contraëtus ventriculus cernitur fub 

I • numero I. Tum quomodo contraéliones ejus 

mutentur , numerus docet. Tandem quanam 

3.ratione dilatetur idem, fub numero 3. patet. 

Hi vero motus alternatim continuo repetuntur, 

atque modis'infinitis variantur. 

Quantum ad MODUM fpeflat, QUO Pedi¬ 

culus SANGUINEM SUGIT, atque alimen¬ 

tum hocce in ventriculum deducit: id quidem 

aculei adminiculo hac ratione perficitur. Primum, 

liquando Pediculus ipatio unius duorumve die¬ 

rum cibo abilinuit, & hinc valde famelicus eft, 

quod quidem ex ventriculi vacuitate , totiufque 

Animalculi tranfparentia colligitur ; tum ilico, 

quamprimum fupra manum collocatur, vidtum 

hunc fuura quaerit, quaefitumque tanto inveniet 

citius & facilius, fi manum quis prius tam diu fri¬ 

cuerit , donec rubefeat. Pediculus tunc caput 

fuum, binos inter pedes fuos anticos, verfus 

cutem manus inclinat, atque diligenter fudoris 

quendam porura inveftigat; cui tandem invento 

luLim infigit aculeum: paulo poftquam haec fa- 

éf a funt, fanguis duciu rapidiffimo, & quafi ter¬ 

rorem incudente fpcdlatori microfeopio armato, 

in caput ufque efcendere obfervatur. 

Pediculo autem tum temporis perinde eft, 

quocunque demum modo fugat; fi enim non¬ 

nullos in manu pilos ofi'endcrit, per quos non 

vult defccndere, tunc eo in fitu manet, fugit- 

que capite prono, cauda vero in altum elevata. 

Nonnunquam etiam obfervavi, quod ventre fu- 

pino fanguinem fuxerit, quando nimirum pi¬ 

lus, quem apprehendit, fledlebatur; tum vero 

motus ventriculi atque pancreatis quam elegan- 

tiftime ope microfeopii videri poteft. 

Eo autem fudtionis tempore praeprimis cre¬ 

diderim , UNGUICULOS five UNGU¬ 

LAS, quas AD APICEM VAGINAE 

ACULEI defcripfi , ufu venire , at¬ 

que aculeum ad fudtura adminiculari: dum vi¬ 

delicet illae fefe firmiter infigunt fuperficiei in¬ 

ternae £c marginibus pororum cutis, ficque ef¬ 

ficiunt, ut, apice vaginae aculei firmato & im¬ 

mobili reddito, Pediculus fuo, aculeo tanto li¬ 

berius uti, eumque pro lubitu movere pofiit. 

Nonnunquam, quando fugebat Pediculus, 

cutem 

boven al, fiet men de alderraarfie bevoeegtngeit , 

die te bemerken Jyn , in het deelken, dat ik Al 

vleyfich heb genoemt, dat alle de bevoeegingen van 

de maag, daar het meede vereenight is, is gedwon¬ 

gen te volgen. En om eenighfins te doen begre¬ 

pen, HOE DE MAAGH SIG BEWEEGHT , 

fioo heb ik dat felve in drie figuuren afgebeelt. 

Daar men de Maag gecontraheert fiet, i. dan weer 

hoe fijne contraBien veranderen a. en eyndighlyk ^ 

op wat wys hy fig dilateert, 3. hervattende ge- 

duurighlyk defielve bewegingen, en die veranderen¬ 

de op oneyndige manieren. 

Wat nu de M A NIER belangt , HOE DE 

LUYS Blo et SUYGHT, en de Maagdot 

voetjel toevoert, het geen door middel van den An¬ 

gel gefihiet; het felve volbrengt hy op deefie wys, 

Eerfielyk, fio hy een of twee daagen geruji heeft, 

en grooten honger heeft, dat men kan weeten als 

Jyn maag leeg is, en het dier ganfich doorliigtig is 

geworden;fioofioekt hy dat voe'tjel datelyk, wanneer hy 

op de hant gefiet wort. En waar toe men hem ook kan 

helpen, fioo men dejelvii fioo lang vryft tot fe root 

wort. Als dan huygt hy fyn hooft , tujfchen Jyn 

voorfie heenen op het vel, en hy fioekt neerfielyk 

naa het eene of het andere Jweetgaatken het welk 

gevonden hebbende , fioo brengt hy daar Jyn Angel 

in, en een weynig daar naa, fioo fiet men dat het 

bloet, met een feer fchielyke Jiraal, het geen felfs 

fchrik maakt als men het pet onder een vergroot¬ 

glas , tot in het hooft opklimi. 

Het is de Luys op die tyt al even veel, hoe hy 

fitiyght, want als hy eenige hayrkens op de hand 

ontmoet, die hy niet wil af klimmen, po blyfit 

hy in dat pojluur, en hy fuyght met het hooft om 

laagh , en de ftart om hoog. Somtyds heb ik ook 

wel gefien, dat hy, hellende met fyn buyk aghter 

over , het bloet foog , het geen gefihiet, als het 

hayrken buyght; dat hy vajl hout ; en als dan ka» 

men de Maag en het Buik-klier, feer fray fien on¬ 

der eeti vergroot-glas. 

Op deefen tyt van fn fujgen, fo vertrou ik, 

dat de Nagel ken s of KL AAU K E NS, dte ik 

AAN DEN PUNT DES KOOKERS 

VAN DEN ANGEL befchreeven, al hier haar 

GEBRUYK hebben, en dat fe den Angel helpen 

in fynJuygen: te weete» dat Jy ha^r dan vafi haaken 

aan de inwendige deelen en randen van de huit- 

gaaten ,op dat hy te fekerder fn angelfougebruyken , 

en die na fn welgevallen beweegen,wanneer de punt 

desKookersvan den angel vafi en onbeweegelyk faat. 

Somtyts heb ik op de tyt, als hy foogh, het vet 

van 
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cutetn meae manus admodum valide & oblique 

abduxi, ut fic vagina , aut hujus potius ungui¬ 

culi una cum aculeo in cute defixi conftringe- 

rentur, atque Pediculus fefe haud poflet expe¬ 

dire;'quod quidem ipeclatu haud efl; injucun¬ 

dum. Verum eo id animo faciebam , ut, fi 

Pediculum fuo de loco detruderem, aculeum 

tanto manifeftius cernere mihi liceret» At nun¬ 

quam fic voti compos redditus fum. Ut hinc 

tum temporis tres mihi manus ad ufum datas 

fere optaverim , quo melius, quae volebam , 

indagare pofiem. Sunt enim quaedam Anato- 

miae atque fcrutinia, quae amanueniem non 

ferunt, utpote cogitationes diftraóturum. 

Ubi Pediculus fugendo occupattis elf , mox 

fig. III. retro aculeum minimus quidam languinis rivu- 

Ius «fele manifjfiatjper caput ibidem translucens. 

Inter vero & ante ejus oculos, medium fupra 

X. caput, fat magna cernitur dilatatio at ; fiqui- 

dem fauces ibi loci a fanguine jugiter adfcen- 

dente notabili quodam modo expandantur. 

Tum dein partes hae rurfus tam celeriter fefe 

contrahunt, ut vix nota fanguinis amplius fu- 

perfit. Utrumque vero tanta velocitate perfici¬ 

tur, ut fere diftingui non poffit dilatatio a con- 

tradlione. Unde haud fciam fimili quopiam ma¬ 

gis congruo hanc rem exprimere, quam fubita 

illa libramenti ofcillatione in horologio porta- 

tili. Retro oculos, in capite, pariter nonnifi te- 

fig rii fimguinis rivulus decurrens cernitur, haec- 

ƒ. que ibi loci via mihi proprie GULA ƒ vocatur , 

quae poft fauces fequitur, atque in cervice Pe¬ 

diculi rurfus dilatatur; prout jam ante oftenfum 

g. eft^. Haec autem omnia tanquam unum ca¬ 

nalem continuatum exhibere volui, ut tanto fo¬ 

ret clarior mea deferiptio. 

Poftquam fanguis in fauces adfcendendo ad 

Gulam ufque pervenit; eum mox inde in ven¬ 

triculum deferri, hujufque appendices furcae 

aemulas,aeque ac ipfum ventriculum, ab eo reple¬ 

ri obfervamus. Statim tunc motus ventriculi 

infigniter intenduntur: quum enim mufculofae 

ejus partes tum diftrahantur , hinc anfam ac¬ 

quirunt fefe rurfus contrahendi. Quare & ilico 

cernitur, quod excrementa, in Inteftinis craffis 

refidua, quoque incipiant moveri : quin faepe 

contingit, ut ea tunc exoneret Pediculus. 

Alimentum,hac ratione ventriculo receptum, 

miris modis conquaflatur , furfum , deorfum 

movetur, &; ob inefiabiles contractiones atque 

dilatationes , quas tum ^ perficit ventriculus, 

veluti cribratur. Qtiibus peraCtis demum obfer- 

va- 

van mjn hant keel jlrük en divars ever een ge¬ 

trokken , op welken tyt de kooker , vf jjne nagel- 

kens met den angel, daar in vajl geklemt wieY'^ 

den, dat Jeèr fraei [iaat , alfoo de Ltijs dan niet 

los kan. Mhar niyn intentie was om den angel 

Joo veel klaarder dan te fien, als ik de Lujs van 

Jjn plaats Jliet: dan dit is my noit gelukt^ Soo 

dat ik op die tyt wel fou gewetifl ^hebben om drie 

handen tegebruyken, op dat ik dit klaarder jou 

kunnen naafpeuren: want eenige Joorten van anato- 

mien en onder(oekingen lyden geen tweede perfoon, 

ttlfoo dat den aandagt breekt. 

Wanneer de Luys in Jjn fuygen hefg is , Joo 

(iet men ejjen aghter den angel een kleen Jiraalken 

bluet u. openbaren, dat door hethoojt heen fchjnt. 

En tujjchen en voor Jjn oogen, fet men midden op 

het hooft een redeljk groote verwyding X.foo dat het 

keelyat, door het ge duurig opklimmende bloet, al¬ 

daar merkelyk uytgefpannen word. En dan 

trekken fig deefe deelen weer foo gejwint te fil¬ 

men , dat men haaji geen bloet gewaar wort. En 

dit gaat foo veerdig in Jjn werk , dat men haaji 

geen onderfcheyt tujjchen de verwyding en zamen- 

trekking kan maaken. Soo dat ik die niet beter 

kan vergelyken, als met die fnelle beweeging van 

het onrujl, in een fik-horologie. Aghter de ogen in 

het hooj't, fiet men van ge Ijken niet als een Jjn 

Jiraalken bloet pafferen, en deefe pajfagie is by my 

eygentljk de KEEL f, die op het Keelgat volgt, en 

die in de nek van de Luys weer verwjdt wort, ge- 

lyk alreede vertoont is g. En dit alles heb ik als 

een gecontinueerde canaal willen ujtbeelden , op dat 

mjne hefchryving te klaarder Jou Jyn, 

Het bloet in het Keelgat tot de Keel aldaar op¬ 

geklommen Jjnde, fiet men voorts tot inde maag 

hewoogen worden, wiens vorxgelyke aanhangfels, 

het te gelyk met de maag vervult. En daar op 

Jiet men, dat de maag in Jjne beweegingen merke- 

Ijk verwakkert wort: want alfoo de mufculeufi 

deelen der/elve als dan uytgefpannen worden, fio 

is haar occafie gegeeven, om Vr weer zamen te 

trekken , waarop men voort ziet, dat de vuylighe- 

den , die in de dikke darmen nog fyn, nieede he¬ 

woogen beginnen te worden , en veeknaal fiet men 

dat de Luys defelve dan lofi. 

Het voetfel aldus in de maag wntfingen Jjn* 

de, dat wort wonderbarelyk gekneuft , op en 

weer neerbewoogen , en als gefift van wegen de 

onnoemelyke zatnentrekkingen en verwjdingen , 

die de maag als dan maakt. Soo dat men eynde- 

V z 
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vatur, quod contentum in poftica ventriculi parte 

primum ifl partes fecedere incipiat • quod quidem 

tunc apparet, ac fi in multas venulas ingredere¬ 

tur , & per corpus fic diftribueretur. At fldfa 

haec efl; apparentia, inde quidem oriunda,quod 

cutis, multis ftriis interftincta, haud ubivis ae¬ 

que clare tranfluceat : unde & iahguis diverfo 

modo per eam tranlparens cernitur • quoniam 

ftriae haud adeo pellucidae lunt,acloca interme¬ 

dia. Quin 6c internae pinguedinis particulae,quo- 

que haud uniformiter per cutem tranfparentes, 

hujufque claritudinem colore oblcuriore diftin- 

guentes, permultum pariter faciunt ad vifui 

iioftro imponendum, quafi fecedens fimguis in 

multa peculiaria vafa intraret. Accedit, quod 

vel ipfe fanguis homogeneo tum colore non 

gaudeat; fiquidem partes ejus a fe mutuo fcce- 

dant. Quapropter, antequam omnes hafce condi¬ 

tiones accurate examinaveram, videbar mihi vi¬ 

dere, quod fanguis ex ventriculo, pervaria va¬ 

fa, in reliqua corporis membra diftribuatur : 

verum poftmodum denique animadvertebam , 

Phaenomenon hoc cum ex ipfo fanguine oriri, 

tum ex partium , per quas is tranfparebat, 

quas pro vafis habebam, diverfis coloribus. Et 

forfan 'alii, praecipue vero D. Hooke, a quo & 

egoiuet ipfe praejudicatam illam opinionem hau- 

ibram, ad eundem quoque lapidem impegerunt. 

Attamen in Pediculis rainutiflimis experimen¬ 

tum • hocce non inftitui; in quibus forte plura 

adhuc obfervari polfunt, quam quidem in ma¬ 

joribus. 

Conftitueram quoque fimguinem, in ventri¬ 

culo mutatura, tubulo vitreo excipere, tura¬ 

que ad lucidum aera, aut in loco tenebri- 

cofoad candelam ardentem contemplari; verum 

negligendo id practermiflum eft: ita & a plu¬ 

ribus aliis experimentis, quae tentare animus 

erat, fui impeditus. Aliquot deinde horis c- 

lapfis alimentum vel contentum ventriculi fen- 

fim magis fufeum & nigricantius evadere , at¬ 

que lente confumi cernitur: unde & poftea ob- 

lervantur intellina magis magifque excrementis 

diftendi, imo excrementa nonnunquam pere¬ 

leganter in globulos quafi divifa in iis haerere; 

cujus rei haec efl; ratio, quod intellina fefe haud 

• uno eodemque tempore circum faeces contra¬ 

hant, adeoque has nonnifi diverfis temporibus 

c corpore ejiciant. Quantum ad mufculos a- 

bdominis, de iis ante eft adum: quare ad partes 

Pedtoris nunc gradum facio. 

In Pedore 6c Dorfo MUSCULI cernuntur, 

qui crura6c caputmove,nt;confpiciiintur6c ibidem 
coc- 
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lykjtet^ dat de fiojje aghter ann m de maag het 

cerft begint te fchiften. Het welk fig dan ver-^ 

toont, als of bet in veele aderkens in fik, en dat 

het door het lichaam verfprejt wiert. Maar dit is 

een valfch gefight , dat fjn oorfpronk neemt ujt 

de verfcheydentheid van de doorlugtigheid van het 

velf geen door veeleftidepen ondertekent is; en waar 

door het fchiftende bloet (tg verjcheydentlyk door 

het felve heen fchynende vertoont^ alfoo de Jiree- 

pen foo doorlugtigh niet en fyn, als de plaatfen 

tajfeben beyden. Van gely ken ^ foo doen de inwen¬ 

dige vetdeelkens, die meede niet eenparigblyk door 

het vel fchynen, en de helderheid van het Jelve door 

een donkerder couleur ondertekenen, meede Jeer veel 

om ons gefight te doen geloven, dat het fchiftende 

bloet^ in vele particuliere vaten ingaat. Waar by nog 

komt,y dal het bloet felve niet van een eenparige 

couleur als dan is, door dien fyne deelen van een 

fcheyden. Hierom eer ik alle deefe omftandighee- 

den wel onderfoght hadde , Jo quatn het my voor 

als of het bloet uyt de maag, door verfcheyde va¬ 

ten,, tot de leeden van het lichaam gevoert wiert; 

maar eyndelyk fagh ik, dat dit fyn oorfpronk nam 

foo uyt het bloet Jelve, als nyt de ongelyke couleu- 

ren der deden , daar het door heenjeheen , dewelke 

ik voor vaten aanfag. En mogelyk fyn anderen,gelyk 

de Heer Hooke, ook daar door bedroogen geweefi^ 

en waar van ik ook dit vooroot deel opgevat hadde- 

Dan in heele kleene Luyskens heb ik dit experi¬ 

ment niet gedaan: mogelyk dat men daar nog iets 

meerder in fien kan, als in diegrooter fyn. 

Myn voorneemen was ook , vm het gealtereerde 

bloet uyt de maagh in een glafe pyp te doen opklim¬ 

men , en het dan tegens de lugt, of in het donker, 

tegens een keers te befien,maar dat is door verfuynz 

agter gehleeven: En ook verfcheyde andere experi¬ 

menten meer, die ik wilde tenteeren , dewelke my 

belet fyn geworden, Naa eenige uur en fiet men 

dat het voet fel, of JioJfe in de maag , allenxkens 

bruynder en fwarter voort, en fig verteert: waar op 

men dan de Darmen meer en meer met vuiligheden 

fiet opfpannen, en men fiet ookj, dat defelve fomtyts 

fier aardig en knoopsgewys daar in verdeelt leg¬ 

gen. Het geelt fyn oorfpronk^ neemt, alfoo de dar¬ 

men , haar om de vuiligheden oneenparigh contra¬ 

heer en, en defelve alfoo , niet als op verfcheyde 

tyden, buyten het lichaam afooeren. Wat de muf 

culen des huyks aangaat, daar is te vooren van ge- 

fprooken : waarom ik nu tot de delen der borjl 

overgaa. 

In de Borf en Eugh fiet men de MUSCULEN, 

die de beenen en bet hooft beweegen ; mén vjet, 
daar 
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coecae appendices ventriculi , permukaeque fi- 

fcuiae pulmonales & particulae pinguedineae. Eli 

£c ibi loci Gula, & Medulla fpinalis una cum 

Nervis inde prodeuntibusquibus nunc (Igil- 

latim a gara. 
In medio dorfi TENDINEUM quod¬ 

dam PUNCTUM confpicitur, fub parvo il¬ 

lo clypeo 5 qui ibidem eft, fitum , ubi loci 

êc cutis haud adeo, ac in reliquo corpore, pel¬ 

lucida apparet. Iple etiam clypeus ibi in medio 

nonnihil in. foveolam excavatus ede videtur. Ad 

idhoc pimdlum tantum non omnes fibrae mu- 

fculares concurrere cernuntur, cammque mo¬ 

tus & contradtio heic loci quoque diftindle ob- 

lervari poted. Quod ad appendices, alialque in 

Pcdbore & Dorlb jacentes partes attinet, eas pro¬ 

lixe fatis jam ante pertradlavimus. 

MEDULLA SPINALIS proprie inPeao- 

re collocata eft, ibique ad ultimum ulqiie par 

pedum fele extendit. Qiia quidem detedla 

facile efi; judicatu, quidnam fit brevis illa albi¬ 

cans dria, quae, inter appendices ventriculi,per 

pedlus tranflucens apparet. Ab utroque enim 

medullae fpinalis latere fitae funt hae appen¬ 
dices. 

MEDULLAE SPINALIS FABRICA 

haud multum diverfa cft ab illa, quae in Verme 
ilio , e quo Scarabaeus Naficornis , Mercurio 

Lcer, excrelcit, deprehenditur; prout ex hujus 
liiftoria & iconibus manifedum fit. Conflat 

^ autem tribus infignibus gangliis, vel dilatationi- 

aca. bus e quibus utrimque tres pullulare vi- 

yhb. demus nervos bbb^ qui ad mufculos fex pedum 

porriguntur ; fubtus vero, five e parte poflica 

itidem lex nervos prodire vidi e c, qui dubio 

procul per reliqua omnia vifcera diftribuuntur, 

ut vitam, fenfum , motumque iis impertiant. 

Poliremus inter ti'es nodulos Medullae Ipinalis 

diverfo a binis anterioribus, utpote fere inter 

fe fimilibus, modo fabrefaörus eft. 

Membrana, Medullam inveftiens, multis ad¬ 

modum fiftulis pulmonalibus intertexta eft ^ 

dd. dd, videturque ex irregularibus & globofis par¬ 

ticulis elle conflata, fimili modo, ac ante de Tu¬ 

nica ventriculi indicavimus; ifthaec autem fa¬ 

brica, una cum infigni flftularum pulmonalium^ 

quae parti huic conccfilie funt, numero, Ipe- 

dtaculum in vivente Pediculo praebet elegantif- 
fimum. 

In Nervis, qui e poflica Medullae parte pro¬ 

deunt, etiamnura humidulis, microfeopio fub- 

jeCcis, fibras nullas potui detegere : imo appa¬ 

rebant ii ex homogenea, limpida, &pellucente 

ma- 

daar ook de hlinde aanhangfels ran d-e maag ; en 

menigvuldige Lcngpypen, en vetdeelkens. Van ge~ 

lyken is daar de Keel, en het Ruggeinerg met 

fyne uytgaande zenuveen^ daar ik nu particulierelyk 

fal van fpreken. 

In het midden van de rugh^Jiet men een PEES- 

AGTIG SlYP^dat onder het Schiltken ^dat aldaar is, 

fyn plaats keejt, en alwaar het vel fio doorlugtig 

niet en is,als wel in het verdere lichaamjlantgrypt. 

Het Schiltke Jchynt daar ook in fyn midden een 

vjeynig kuylaghtig ingehoogen te fyn. Tot dit punÜ: 

fiet men, dat meefi alle de mujculeufe vejèlen loopen, 

en men kan ook haar beweeging en zamentrekking 

daar ter plaatfe diJiinB fien. Wat nu de aanhang¬ 

fels en de andere deelen, die in de Borjl en Rug leg¬ 

gen, aangaat, daar is alreede overvloedig genoeg 

van gefprooken. 

Het R UGGEMERG is in de Borjl eygent- 

lyk geplaatjl, alwaar fy haar uytflrekt tot het- 

laatjle paar voeten. Het welk als men ondekt 

heeft, foo valt het light ie oor deelen, wat dat korte 

witaghtige freepke is, datfg door de Borjl, tuj- 

fchende aanhangfels der Maagh, heen fchynende ver¬ 

toont , want aan weerfyden van het Ruggemerg ziet 

men deefe aanhangzels geleegen. 

DE STRUCTUUR DES RUGGEMERGS 

verfchilt niet veel van die in de Worm te zien is, daar 

de Neushoornige Schalhyter aan Mercurius gewyd, 

uytvergroeyt.- als uyt fyn hiftorie en afbeelding hly- 

ken kan. Sy beflaatuyt drie grooteknoopen ,of verwy- 

dingen aaa, uyt dewelke men aan weerfyden drie 

fenuenfetfpruytenhhh, die tot de mufculen der fes 

voeten afgefonden worden, en van onderen of aghte- 

ren heb ik daar fes fenuen zien uytgaan cc, die 

fonder twyfel tot alle de andere ingewanden worden 

afgefonden, om haar het leeven, gevoelen, roeren en 

beweegen te geeven, De laatfte van de drie knoop- 

kens des Mergs is van een verfchilligh maakfel van de 

twee voorfien,die haafi overeenkomen. 

Het Blies, dat het Merg bekleed-, is met vee- 

le longpypen doorweeven dd, en ook fchynt het uyt 

irreguliere en globeufe deelkens te hejlaan, als van 

het Vlies der maag gefèyt is: en dit Jlaat fèer 

fraei om te fen in het leeven, als ook van weegens 

de menigvuldigheid der longaderen, die dit deel mee, 

degedeeltfyn. 

In de Senuwen, die aghter iiyt het Merg gaan,heb 

ik geen vezelen met het vergrootglas , wanneer jy 

nog voghtigh waaren , kunnen ondekken, want fy 

vertoonden haar, uyt een eenparige,heldere,en door- 

X lug- 
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materie compofiti; atque ad latera ipforum plu¬ 

rimae pendebant fiftulae pulmonales, una cum 

particulis pinguedineis. 

PRINCIPIUM MEDULLAE, quod cum 

Cerebro coalefcit, multo eft tenuius, & attenuato 

quali filo fimile obfervatur e. Verum in aliis 

omnibus Infedtis ifthoc Medullae principium 

perforatur, & per ejus foramen Gula tranfit. 

CEREBRUM Pediculi figurae eft inftar py- 

ri globofae finiftram & dexteram par¬ 

tem difpefcitur. Dura mater, illud ambiens, 

membranae, quae medullam inveftic, fabrica fi- 

milis eft, fiftulifque pulmonalibus gg, &: par¬ 

ticulis pinguibus inftrudfa. Medullam quidem 

commode fatis levique negotio exhibere pofilim: 

at cerebridcraonftratio fortuito potius cafu,quam 

certo quodam artificio contingit; quum fortis 

foitunae fit, illud partibus, quibus veftitur, 

nudare, 

NERVI OPTICI hh, breves funt, iifque 

impofiti haerent OCULI /7, qui adeo funt minu¬ 

ti, ut eorum inftituere Anatomen ex votis meis 

haud potuerim, cum quia fub microfeopiis, ob- 

jeda multum augentibus, fedlio fieri nequit; 

tum quia inftrumenta omnia ad hoc opus jufto 

funt hebetiora. Interim diftindte tamen vidi, 

quod nigra illa in oculis pars inde fuftolli queat; 

quam quidem ego in aliis Infectis TUNICAM 

adpello UVEAM,non in fundo, fed in fuperficie 

oculi collocatam : poft hanc dein TUNICA 

CORNEA, tanquam hexagonis divifionibus 

praedita apparet,uti & aliis in Infedtis obtinet. At¬ 

tamen id haud certo affirmare aufim: nam non fin¬ 

gendum aut excogitandum, fed inveniendum, 

quid Natura faciat aut ferat ? Quanquam Anato¬ 

micis quibufdam, ut ut meliora jam edoctis, ift- 

haec fententia non arrideat;unde Cerebri com¬ 

menta pro ingeniofis hypothefibus habent. 

Exemplo fit Bartholinus junior,qui circa figmen¬ 

tum illud, quafi Bombyces cerebro carerent, 

ita fe gerit. En ! quoufque hominum multi 

infuafibi placeant coecitate; ut, quamvis coeci 

fint, fèmperque coeci permanfuri, tamen fe vifu 

gaudere vociferentur: cum interim arrogantiae 

eorum nebulae fint ipfi illa opercula, quae ab o- 

culis fuis removere deberent ; ut animo dun- 

taxat humili lucem deinceps quaerere poflent. 

Utrum Pediculi in MARES & FOEMEL- 

LAS diftindti fint,uti alia Infedta, haud obfervare 

mihi licuit. Antehac equidem animadverteram ali¬ 

quando , Pediculos fefe mutuo confeendere; ve¬ 

rum hacce fedtione detento id haud contigit vide¬ 

re. Imo in quadraginta, quos diffecui,omnibus & 

fin- 

lugtige 'fiibfiantie te hejlaan; en aan haare zyden 

hingen veele longaderen^ met vet deelkens. 

In het BEGINTSEL ^daar het MERG Jig met de 

Herfinen vereenigt, is het veel dunder ^ en ais een ver- 

naimt draatken te bemerken e. Maar in alie andere 

Infeltcn vtort dit beginzel van de Merg altyt door~ 

geboort, veaar door dan de Keel heen pajjeert. 

De HE R SE NE N in de Luys fyn peeraghtigh 

globeus van maakfel f f, voordendc in een flinker en 

reghter Jyde onderfcheyden : Het dikke Herjfenvlies, 

'’t ge en haar omvangt ^ishetvlies flat het Merg bek leet^ 

in maakfel gelyk, en met long ader en gg, en vet deel¬ 

kens verflen. Het Merg kan ik redelyk light en 

makkelyk vertoonen^ maar dat van de Herfenen is 

meer cafueel, als door een vafle uytvinding, alfio 

bet een toeval is , dat men die 'van de deelen, die 

baarbekleeden^ ontbloot. 

De GESIGTSENUWENh.h Jyn kortivaar 

op de oogen geplaaji Jyn. ii. De OGEN Jyn flos 

kleen, dat ikfe niet heb kunnen anatomifeeren ^ naa 

myn begeer en; foo om dat men onder vergroot glaa- 

fen , die het objeB fleer vermeerderen, geen JeSig 

injlitiieren kan , als omdat alle injlrumenten daar 

te Jiomp toe Jyn. Eghter heb ik diflinQ gefien j dat 

men het Jivart inde oogenflaarvan kanajlighten^ivelk 

deel ik in andere InfleBen, het DRUIEE-VLIES 

noemflie^ niet op den grond ^maar in het bovenftevan 

bet oog geplaatfl is; En als dan vertoont Jigh het 

HOORN-K LIES,als oflhetmet fles hoekige verdeelin- 

genverflenvtas.,gelyk in andere InJeBenfllaatsheefli. 

Dat ik eghter niet durf ajjirmeeren , veant men mag 

jjiet verfleren oj bedenken^ maarfloeken wat de Natuur 

werkt oJ lydt. Maar eenige Anatomici, hoewel (y 

air ede beter onderright Jyn, behaagt dit niet, waar 

om fly de verdigtfels van de Herjjenen voor ingenieufi 

onderfielling ejlimeeren, gelyk de jongen Bartholinus 

doet, ontrent het verdigtflel, dat de Sydewurmen 

geen herflenen Jouden hebben. Si et floo fleer behaagt 

veele menflehen haar donkere hlintheid, en niet te- 

genjiaande dat Je hlint Jyn, en wel blint blyven flul- 

len, floo flchreuwen fly dat Je zien: daar noghtans 

I de neevelen haarer verwaantheid de flchillen zyn , 

\die fly van haare ogen mojlen lighten; om in oot- 

! moedigheid alleen het light te floeken. 

Oflde Luyflen in MANNEKENS en WYF- 

\ KENS onderfcheyden Jyn, gelyk de andere Infle- 

I Ben, dat heb ik niet ktmnen obflerveeren. Vwr- 

[deejen heb ik wel gemerkt, dat het eene Luyske 

I het andere beklom, inaar nu ik in deefle fleBie bejlg 

\was, is my dat niet voorgekoomen. Want inveer- 
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fingulls ovarium inveni j quod me propemodum 

inducit, ut cenfeam, Animalcula hacc Andro- 

gyna efle, & forlan Penem Ovariumque fimul 

eodem in corpore geftare ; id, quod in Limaci¬ 

bus expertus didici. Quidnam hujus rei fit, me 

hadtenus latet. Quantumvis enim Ovarium diftin- 

d-iillme heic viderim 5 Penem tamen nullum a- 

nimadverti: ut ut fperaverim, eum a me inven¬ 

tum iri; fiquidem Infeftorum omnibus fpecie- 

bus praegrandia generationis organa impertita 

fint. 

OVARIUM per totum abdominis cavum ex- 

porredtum eft ; ut vel ad pedtus ufque fuis apici¬ 

bus vel appendicibus pertingat. Exitu autem gau¬ 

det diftindto a fine inteftinorum: dum enim Po¬ 

dex fuperna parte in divifione caudae, in quam 

definit abdomen, collocatus elt; vulva contra vel 

exitus ovarii ad inferiorem abdominis partem 

fo- iir corpus in binos quafi planos ungui- 
° a a. culos, vel ungulas aa^ difterrainatur : prout in 

icone, a D. Uooke data, quoque adnotatum eft. 

Apices five appendices extremae Ovidudtus gemi- 

hbbb. nati veluti tubuli funt bbhb^ naturaliter in u- 

num pundtum coeuntes; quod ab uno latere 

^ in figura demonftro. In Ovidudfcu c , tam 

^ perfedta confpiciuntur ovula d, quam eorum 

g rudimenta e: ita ut in uno Ovario decem 

majora, quadraginta quatuor minora ovula 

numeraverim, quae fimul computata fummam 

exhibent quatuor fupra quinquaginta ovulorum, 

Ipfo in utero perfedtum vidi ovum, quod dela- 

pfura,& partui maturum erat; quo quidem tem¬ 

pore ovula haec Lendes vocantur. In ovario,quod 

icone repraefento, quinquaginta & unum nume¬ 

rantur ovula. 

Ovarium in omnibus Pediculis geminum eft 

ff.jyi ejufque pars' quaelibet in quinque ovidu- 

gg. dius fubdividitur^^, qui ab utroque latere in u- 

num omnes communem dudlum definunt : poft 

b, i. hunc UTERUS h. fequitur, in quo ovum i. ul¬ 

timam fuam pcrfedlitudinem acquirit. Qiia uteri 

finis eft, SACCULUS confpiciturGLUTINE 

plenus kk^ ibidem loci in uterum fefe aperiens, 

cujus gluten infervit ovis,dum ponuntur ,adglu- 

tinandis; prout in plurimis Infedlis,ipfisque Bom¬ 

bycibus etiam locum habet. Fateor equidem, glu¬ 

ten, hoc facculo contentum, a me detedlum non 

eife: verum ex partis hujus fabrica fituque per in- 

dudlioncm arguo, facculum hunc effe afiervando 

glutini deftinatum. Poft eum deinceps Collum 

l Uteri/, cernitur, tumque parva quaedam in hoc 

dilatatio, fub qua Ovarium ilico fefe in exter¬ 

nam 
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tigh ^ die ik geanatomifeert keb^ Jbo heh ik daar in 

alie een E.yerJlok gcvotïden; dat 7ny ten naafien by 

doet ocrdeeleit; of deeje dierkens niet netel Manne- 

lyk en Vrounaelyk te famen , in een en het Jelve 

lichaam^ 7nogten fyn ; en dat fe een Teellid en 

Eyerjlok te gelyk^fouden hebben; gelyk in de Slak¬ 

ken dat ondervonden heb Wat hier van is, dat is 

7ny tiOg 07tbekent. Eti hoeveel ik den Eyerftok daar 

feer diJlinB mgefien heb , foo heb ik daar eghter 

geen Teel-lid in gettterkt / hoeveel ik dit dagt te 

vinden, oen dat alle Joorten van Infe&en groote 

teel-leeden hebben. 

De EYERS TOK is den gaeifchen onderbuik 

door geplaatft, foo dat hy felfs tot de borji toe 

77tet fyne pmi&en of aanhaeigjels komt te ryken. 

Het heeft fjrt uytgaeig diflieiB van die der Darenen, 

veaeit daar de Naars vaei bovveien , in de verdelmg 

van de flart des bujkx geplaatjl is ; daar is de 

vulva , of de uytgang van den Eyerflok, van oei- 

derete aait de buyk geplaatfl, alveaar het lichaaeit, 

als 772et tveee platte nagelkeeis, of klaaukens fg 

oeitfuyt; dat ook in de figuur van de Heer Hoo- 

ke is aangemerkt. De pmiBen , of uyterfle aaii- 

hangfels van de Eyerleider, fyn als een dubbelt 

pypkenhhhh, die natuur lyk tot ee7i punB ho¬ 

pen , gelyk ik aan de eene fyde uytbeelde. In de 

Eyerleider c,fet7nen foo voel vohnaakte eyeren d, 

als de beginfelen der felve e. Soo dat ik hi een 

Eyerftok tien groote en vier en veertig kleender 

eyeren getelt heb, dat een getal van vier en vyftig 

eyeren te fattien voas. Et de buik felve fag ik een 

vohhaakt ey afgefchooten, dat bequaatn 07n uyt te 

leggeti voas ; en op voelken tyt 7nen deefe eyeren 

Neet en tioeint, In den Eyefrftok ,dienik vertoon, fet 

tnen een en vyftig eyeren, 

De Eyerftok is in alle Luyfen dubbelt^?, en yder 

üfdeeling voort in vyf Eyerleidingeti gefiibdivideert 

gg, die aatt voeerfydett, iti eett gemeene leiding ,eyn- 

digden; voaar op de BAARMOEDER folgt h, waar 

in het Ey i fyn laatfte perfeBie verkryght. Daar de 

buik eyndight, ftet tnen een LYMBEURSKEN kk, 

dat fyn opettmg aldaar in den buik heeft , welkers 

gehruyk is, om de eyeren vaft te kleeveu , als fy uyt- 

geleght voorden; gelyk als in veele InfeBen , en in 

de Byen felfs, plaats heeft. Ik beken geerne , dat ik 

de lytn in dit beursken niet ondekt heb , tnaar uyt 

fynftruBuur enfituatie foo oordeel ik , uyt mduBie, 

dat dit Deel het lyonbeursken is. Naa het felve ftet 

tnen den hals desBaar7noders\,en dan eett kleene ver- 

voyding in het felve , voaar op voorts de Eyerftok fig 

X 2. in 
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nam vulvam aperit; prout ad literas aa, jainjara 

indicavi. 
Oviductus tara ardle compledtunmr ova, ut 

haec inter atque illos nullum fere obiervetur di- 

fcrimen m. Quando autem ovidudlus ab ovis fe- 

pararc volumus, non fine taediofo labore id fieri 

poteft; tumque & facculi pinguedinis admodum 

numerofi firaul inde fecedunt, a quibus vifus 

turbatur. Unde d€ patuit mihi, ovidu&us ea¬ 

dem fabrica gaudere, ac ventriculum & intefti- 

na : quamvis nihilominus fabrica ovidudluum 

inulto fit tenerior, particulaeque globofae ibi 

inulto facilius fecedant, quam quidem in aliis 

vifceribus contingit. Infuper & ovidudlus plu- 

w. rimis inftrudbi fmit fifiulis pulmonalibus«, qua. 

rum, ut aliquoties jam memoravimus, largiffi- 

mo fime numero pollet iilhoc animalculum, 

pundlo licct haud grandius, fed cujus fabricam , 

oranique humano artificio fuperiora vifcera, vel 

cxcellentifiima quaevis ftupere debent ingenia; 

prout breviter hadtenus & clare expofui atque 

demonftravi. Quin pcrfuafum habeo , multa 

infuper alia adhuc a me heic detegi potuifie, fi 

plus impendifiem otii; quandoquidem fex die¬ 

rum fpatio hancce Anatomen abiolverim , atque 

infignia haec in microcofmo miracula obferva- 

verim. Qiiodfi hacc eadem multae iedtionis Vir , 

Danlei Heynfius , in ipfa natura, haud vero in 

propria fua phantafia , atque libris , ferutatus 

cilet; fime ridiculum adeo Pediculorum cnco- 

mium minime fcripfiflet. 

Quantum ad fabricam EXTERNAE CUTIS; 

ea quidem & plurima inonftrat obfervatu digna, 

neque quidpiam fibi magis habet fimile, quam te¬ 

nacem atque tranfparentera chartam Pergamenam. 

Multis ea in locis eadem ratione, ac apices no. 

ftrorum digitorum , tenuibus ftriis intertexta 

cft; quae quidem , optimo microfeopio con- 

fpedtae, profefto totidem videntur efie fiftula- 

rum pulmonaliutp divifiones. Verum circum- 

fpedle tradtanda eft microfeopii lens : namque 

prout alio vel alio modo ea convertitur, ita & alia 

penitus confpiciuntur: haud enim lentem vel 

minimo intervallo admovere propius, aut remo¬ 

vere quis poteftquin iheo quidpiam vifu perci¬ 

piatur, ante quod vifum non eft. Nam quando- 

^^Ib. ftue loco ftriarum velfiftularum oblongarum bb, 

a, globofire apparent particulaea; quamvis nihilomi¬ 

nus vifus acies in eandem femper partem defixa fit; 

tumque interipfas illas ftrias, qua fimplex tantum 

cutis membranacea datur, globofae etiam parti- 

^ culae c. obfervantur. Aliis in locis, uti in mar¬ 

ginibus Abdominis, cutis alio modo fabrefada 

in den nytuoendigen baarmoeder opent, als ik hy de 

letters a a elreede aangeweefen heb. 

De Eyerleyders Jluyten foo digt om de Eyc- 

ren , dat men tuffen dezelve en de Eyeren haafl 

geen onderfcheyi gewaar wort m. En als men 

de Eyerleider van de Eyeren wil afjonderen, foo 

gefchiet dat met moeyte de vetheurskens feheyden 

daar in een groote meenighte af^ die het gefight dan 

verwerven. Soo dat my daar uyt ook gebleeken is , 

dat de ftruBuur der Eyerleiders met die der maagh 

en darmen overeenquam ; hoewel nogtans dat 

deJlruBiiur der Ey er leiders veel teerder is , en dat 

de gloheufe deelkens aldaar veel lighter fepareven 

als Jy ontrent de andere ingewanden niet en doen. 

V^oorts Jtet men dat aan de Eyerleiders ook vee Ie 

longpjpen fyn gegeevenn, die^ als nu verfchejde 

maal gefeght is in een feer overvloedig getal in dit 

dier ken fn, dat maar een punB groot is, en wel¬ 

kers flruBuur en overkunfiige ingewanden de al- 

dergrootfie verjlanden moeten verbaafi maaken, ge- 

lyk ik nu kortelyk en klaar voorgejlelt, en betoont 

heb. En waar ontrent ik my verfeker , dat ik nog 

veele andere faken fou hebben kunnen ondekken , 

foo ik daar meer tyt opgelegt had, aljoo ik deefe 

anatomie in fes daagen heb volvoert, en deefe groo- 

te wonderen in de klyne wereld nu ondervonden. De- 

ivelke indien de veel beleefen Daniël Heynfius, 

in de natuur en niet in fyn imaginatie , en de hoe¬ 

ken hadtgefogt, hy fou julk een belaggclykcn lof 

der Luyfon niet gefchreeven hebben. 

De StruBuur van het UY7ERLYKE VEL aan¬ 

gaande, dat heeft meede veele faken, die aanmerkens 

waardig fyn: en het kan nergens beter meede verge- 

leeken worden,alsvn'teenvafien doorlugtigparkement. 

Op veele plaatfon is het als op onfe tippen der vinge¬ 

ren, metfyneflriependoorweeven, dewelke als men 

met een vergrootglas, dat foer goed is , hefoet, haar 

foeekerlyk vertoonen foao veele verdelingen van long- 

pypen te foyn. Maar men moet voorfigtig met het 

glas omgaan: want naa men het drayt, fiet men 

heel iets anders. Alfooo het glas daar in het minfie 

niet toe naderen , of daar van afwyken kan, of het 

gejigt bemerkt iets, dat het noit gejien heeft. Want 

fomtyts vertoonen haar daar gloheufoe deelkens a in 

de plaats van langwerpige f riepen , ofpypkens bb, 

maar eghter fo blyfi altyt het gefight, daar op vajl 

ft aan, en tujfchen de folve ftreepen , daar een enkel 

membraneus vel is , vertoonen haar dan ook globeu- 

je deelkens c.. Op andere plaatzen , als op de ran¬ 

den van dm Onderbuik, is het vel van een ander 

tnaakfel, dat figh vertoont als irreguliere ruyt- 

d, daar dm fmulaireftreepen t,danglohtdt f, 
dan 
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Tab. 11. - jijj tanquam rcquknbus ex teflèlüs 
^fT, X , I iD 

^ d. conftruól'a apparet in quibus heic circula- 

e.f. res ilriae illic globuli ƒ, alibi globuli & 

g. ftriae imo nonnunquam traiifparens tantum 

hb. plana cutis, punblis notata hh , obfèrvantur: 

quac tamen omnia, uti paulo ante de ftriis ob¬ 

longis monuimus, effinguntur; prout partes, 

quae fubtus ab interna parte cutis nondum peni¬ 

tus feparatae fuerunt, traufparent ■ aut prout 

microfcopium cuti paulo propius admovetur, 

vel longius ab ea abducitur. 

I dan holletles en JIreepen g, enfimtyts eendoorltig- 

! tent effen vel, dat gepmBeert is h h, in bemerkt 

! voort: alles als ontrent de langwerpige JlYiepen is 

aangemerkt, dat alles fyn oorfpronk neamt , naa 

dat de deelen, die van onderen nog niet volkomen van 

de bimtenfle fjde van het vel Jy7i gefepareert ge^ 

weejl ^ daardoor fchynen , of dat men van het vel 

met het glas fig wat verwydart, en daar weer toe, 

nadert. 

Befluyt aan den Heer THEVENOT, 

Haec omnia, Vir Illuftriffime! propria ego- 

met manu curiofe depingere volui j prout ex 

adjunótis iconibus Tibi innotefcere potell. Jam 

vero Tu velim judices, utrum in artificioliffima^ 

quae hoc in minuto univerli pundto datur, fa¬ 

brica cafus fortuitus vel minimam libi ullo jure 

partem vendicare poffit; cum tot taraque varia 

heic miracula unicam omnia exclament Divinam 

Omnipotentiam? Quapropter Animalculum iftud, 

noUro licet corpori haud proficuum, attamen 

par eft, mentem noftram ad DEUM perducendo; 

ut feria Divinae Majeftatis, corufcantifque mi¬ 

raculorum in hoc Animalculo jubaris contempla¬ 

tione, omnem noftram inanem fuperbiam in tara 

minutum, ac illud eft, pundtum contrahentes 

cum fiibmiffiffima humilitate commutemus. 

Tum vero demum DEI Digitum in hifce a- 

nimadvertemus, atque efficaciam aflequemur, 

quam maleficorum nemo imitari aut in adirum 

deducere poteft. Omne enim, quod parvum 

& humile eft, diabolum abigit, fuisque viribus 

fpoliat. 

Magnifica funt DEI opera in omnibus, quae 

creavit;& vel eorum minutiffima exercitus funt 

DEI Ifraelis, quibus Is populos, quorum pec¬ 

cata in magnam molem excrevere, cum ipfo- 

rum etiam emolumento caftigat; ut manum fu- 

premam, quae noftra delidla animadvertit, a- 

gnofcant atque refipifcant: id quod Sacrae lite- 

rae nos abunde docent. Hifce fimo, con- 

ftantiffime femperdefenfurus, quod Naturae mi¬ 
racula aperta Biblia fint, quibus omnes ad aeter¬ 

nam noftram originem reducimur: neque un¬ 

quam prius fupra naturam atque res creatas eve- 

himuiqquam ubi DEUM folum conftanti amore 

profequimur, omni, quod DEUS non eft, 
renunciantes. 

Finis Anatomiae admirandae Pedicubrura. 
TABU^ 

Dit alles ^ myn Heer^heb ik felfs curieus willen 

afbeelden, alsUE Edelheid, uyt de b)gevoegde fi- 

gtiuren pen kan. Waar tneede ik UE.dan te bedenken 

geef, of wel het geval in de feer kmftige ftruBuur 

van dit kleene punii van ’r geheel al eenighfins 

plaats kait hebben; alwaar foo veele en verfcheyde 

wonderen een Goddelyke Almagtigheid uytkryten ?■ 

Soo dat dit Dierke, hoewel het ons lichaam geen nut 

en doet, egt er onfen geefl beqnaam tot GODT kan 

voeren, om, door een ernfiige overdenking van de 

Goddeljke grootheid en fchitterende glanfen van 

wonderen in dit Dierken, alle onfe verwaande hoog¬ 

moedigheid , foo kleen als dit flipken is , in eert' 

ootmoedige tiedrigheid te verwijjelen. 

En als dan fal men den Vinger GODS daar in 

bemerken, en een kragt bekomen, die geen quaad- 

doender kan uytwerken, en in effeB brengen. Om 

dat al het geen wat kleen en nedrtg is den duyvel 

ver dry ft, en fyn maght beneemt. 

Heerlyk fyn de werken GODS in alle fyne 

'fchepfelen, en de alderminfte fyn de heyrlegeren 

van deti GODl^ Ifra'éls, waar ttieedp hy de volke* 

ren, naa dat haare misdaden groot fyn, nog tot 

haar nut komt te kafiyden, op dat fy een hoger hanti 

die 07tfe misdade7t thuys foekt, fbuden erkennen, 

en daar van affiaan: gelyk ons de Heylige bladeren 

overvloedig leeren. Waar tneede ik fal befluyten , 

enfia77tvaflig ficumde houde7i, dat de wonderen der 

Natuur een opetigeflagen Bybel fyn, die alle op haar 

eeuwigen oorfpronk ,GODT,heen wyfen: eti wy fjn 

7tiet eer boveti natuur, en creatuur, voor dat wy 

GODT alleen en fiatttvafiig beminnen, verf akenda 

alles wat GODT 7iiet is. 

Ejndevan de wonderbarefyke Attatomieder Luyfin. 

y • TAB. 
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TABULA I. 
Explicationem liftit PRIMI ORDINIS 

Mutationum, ope figurarum aeri incifarum 

ob oculos politi: quem in finem PEDICU¬ 
LUS loco exempli in medium adducitur. 

NB. Notae numerales diftinde indicant, quanam ratio- 

lle Mutationes fefc mutuo excipiant. In figuris autem earum 

(Quaedam microfcopio auftae exhibentur. Semel Tero fcm- 

perquc monitus fit Lcdlor, quod eandem hanc regulam iti¬ 

dem in exemplis Secundi, Tertii, & Quarti Ordinis noftrarum 

Mutationum fimus obiervaturi. 

No. I. Lens fiveOvuiumPediculi, nativa ma¬ 

gnitudine delineatum, in quo Pediculus prima 

fiia cute,vel tunica, etiamnum amidtus haeret. Id 

ipfum audla per microlcopium magnitudine vi¬ 

deri poteft in fig. I. 
II. Vacua Ovi Telia, aut Tunica Lendis, a Pe¬ 

diculo exuta atque relidia , pollquam is ex ea 

prorepfit. Eadem magnitudine audta videatur 

in fig. I I. 

III. Pediculus ipfe, recens Ovofiio, prirao- 

ve velamento, exclufus j ubi patet, quomodo 

is, ut animal perfedliim, ex membrana, qua ve- 

lliebatur, prorepfcrit: ita ut aliam porro muta¬ 

tionem fubii-e non teneatur; fed faltem deinceps 
in majorem molem excrefeere, & aliquoties cu¬ 

ticulam mutare debeat. Quam ob rationem Pedicu- 

liim, hac fub forma exilIentem,OVIFORMEM 

NYMPHAM-ANIMi^L vocavimus; qiiiaom¬ 

nibus fuis membris abfolutus fua e tunica prodit. 

IV. Eundem repraefentamus, ordinis gratia. 

Pediculum nonnihil audtiorem , & tanquam in 

tertia quartave cute fua, paulo poli quoque de¬ 

ponenda, conllitutum. 

V. Pediculus plenum incrementi fui terminum 
aflecutus: qua fub periodo ipfum utN YMPHAM- 

ANIMAL confideravimus; quoniam tunc in 

ultima, quam deponet, pellicula haeret. Atque 

in hoc quidem primo Ordine nonnulla reperimus 

ïnlècla, quae fub ultimae, fuae cutis depolitione 

adhuc aliquantulum mutantur. Uti v.g. inter 

alia fatis dillindte patet in Aranea Longipede, 

quae, dum ultimas fuas exuvias ponit, multo lon¬ 

giores pedes nancifeitur. Abfoluta autem ulti¬ 

ma hac vernatione Infedla primi hujus Ordinis 

ncc crefcLint amplius, nec ulla ratione mutantur: 

quemadmodum facilius poterit intelligi ex figu¬ 

ris exemplorum fublequentium quatuor Ordi¬ 

num, fub iifdem numeris v & vi. 

VI. Pediciilus aetatis atque incrementi perfe- 

dlitudinem adeptus: ita ut nunc generationi a- 

ptus evaferit, & veluti ex ephebis excellerit. Vi¬ 

deatur idem microfcopio audus in fig. ii i. 
F}^. 

T A B. L 

Be^rypende de Verklaring ^an de EERSTE 

ORDER der Veranderingen^ doormiddel 

'van afbeelding en: waar toe deLUTS tot 

een -voorheelt bpgehragt wo7't. 

NB. riet nommer cyfet'iryjl diJlinBelyk aan., h$e de ver~ 

ander in gen op malhanderen volgen. En in de figuur en voor¬ 

den eenige derfielver onder een vergrootglas vertoont. En 

den Leefier fai eens voorat gelieven te letten , dat ite deefe 

regel, ook fioo in de voorbeelden van de Tiveede, de Derde, 

en de Vier de order en onfier veranderingen, fiullen onderhouden. 

No. I. De Neet of het Ey van een Luys f evens 

grootte, voaar in cle Litys in fyn eerfle vel of vlies 

nog bevangen is. Si et dit in het groot ^ fig, i. 

II. De leege Eyerfchaal, of het vel van de Neet^ 

^t geen de Luys ver laaien en afgeleyt heeft ,voanne er 

hy daar uyt gekroopen is. Siet dit in het groot , ftg. 

11. 

IIL De Luys effen uyt Jy^ Fy, of eerfle vel 

gekropen fynde; veaar ontrent vey fien, hoe hy als 

een volmaakt Dier huyten het vlies, dat hem be- 

kleede , gekroopen is: Joo dat hy geen andere ver¬ 

andering meer behoeft ie ondergaan : behoevende 

alleen maar grooter te voorden, en eenige maden te 

vervellen. Om welke redenen nu , nademaal de 

Luys in alle fyne deelen volmaakt uyt fyn vlies 

kruypt,foo hebben wy hem, in die gefialte fynde , 

het Ey-gelyk-Dier-Popken genoemt. 

IV. Defelve Luys vertoon en wy nu, orders hal¬ 

ve , wat grooter geworden, en als in fyn derde of 

vierde vel, dat hy fal verwiffelen, 

V. De Luys tot fyn volwajfe grootte gekomen fyn¬ 

de: in welken fiant alfoo hy nu in fyn laatfls 

huytken is, dat hy fal afleggen, wy hem als êen 

Dier-Popken aangemerkt hebben. Soo bevinden wy 

ook dat verfcheyde Dierkens in deefe eerfle Order,, 

onder het afleggen van haar laatfile huytken , mg 

eenigflns verandert worden. Als onder anderen, 

ontrent de langvoetige Spin merkelyk te flen is, die 

in het laatfle uyttrekken van fyn vel feer merkelyk 

langer van heenen wort. Dan na dit laatfle vervellen 

foogroeyen de Dierhensin deefe eerfleOrdernietmeer 

aan, nog fy veranderen in het alderminfie niet: als 

bequamer fal verflaan worden uyt de afbeeldingen 

van de volgende voorbeelden, der vier Order en, by 

het flelve vyfde en fesde getal. 

VI. öi? Luys tot volkomen ouderdom endegroot¬ 

te gekomen ; fbo dat hy nu bequaam tot de voortte¬ 

ling geworden isen gelyk als de kinderlyke jaa- 

ren ontwaffsn.. Siet dit in het groot flg, 111. 

Fig. 
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I- 

Lens ftve Ovum Pediculi intercedente 

microfcopio deliiieatum. 

Limbus vel Margo Oviformis ,qui caputLen- 

dis ambit; intra quem caliculi quidam, veluti uvu¬ 

lae, conipiciuntur, haud adeoexadlaSc determina¬ 

ta figura praeditae. Caliculi hi t]Uodammodo 

linuati funt, iterumque in medio in apicem vc- 

luti albicantem exturaefcunt. Quin Sc cernitur, 

hofce caliculos interiora limbi aut circuli, caput 

ambientis, haud penitus replere. 

hb. Bina tenella, gibbofa, Tubercula, in quibus 

Oculi Pediculi, dum is adhuc mollibus eft hu- 

midifque membris, collocati funt. Oculi hi ibi¬ 
dem loci, fenfim magis fufci evadentes, percu¬ 

rem tranfparere, tandemque penitus nigrefcere 

cernuntur. 

Albicans quaedam tranflucida particula , in 

medio Lendis fita, quam, inftar Cordis, jufto teno¬ 

re pulfantem faepius obfervavimus: haecque ea¬ 

dem efl: particula, quae in figura fexta, fub Iit. 

b, repraefentatur, & a nobis Pancreas nomi¬ 

nata, cum Ventriculo fiurium deorfumque mo¬ 

vetur. 

Fig. II. 

Tefta Ovi, live vacua Lens, & primae 

Exuviae a Pediculo depolitae. 

Limbus Capitis, fiuis cum caliculis , difru- 

ptus, & a prorepente Pediculo furfum repulfius. 

Reliqua pars depofitae atque vacuae pelliculae 

Lendis, a qua Capitis Limbus fiecefiit; ut fere refe¬ 

rat cantharum vacuum, cujus operculum didu- 
61;um eft. 

Fig. HI. 

Pediculus, ventri incumbens, fub 

microfcopio depidtus. 

In Capite heic fplendens cernitur Cutis, una 

Cum foveolis & divifionibus nonnullis. In Pe- 

étore fiveDorfo elegans confpicitur delineatio 

Clypei, qui ibi in medio depidus eft: praeterea 

Cutis hic corufcans, itidem foveolis ornata, 

obftrvatur. Crura, Pedoriadfixa, piduragau¬ 

dent corii illius, tuberculis afperi, quod Zegryn 

vocatur, aemula, fenfim verfus apices Pedum e- 

vanefcente: inter Pedum Unguiculos multi hae¬ 

rent Pili. Microfcopii ope detedum eft, quod, 

in margine Abdominis, cutis pariter inftar corii 

granulis afperi, Zegryn didi, pida appareat: prae- 
ftantiflimo autem quodam microfcopio tandem 

cognovi, eam ex irregularibus teflcllis, globu- 
lifque dc.conftare. 

Fig. I. 

De Neet of het Ey van de Lnys, onder een 

vergrootglas afgebeelt. 

a. De Ej-gev^yfe Boort of Rand, die het hooft van 

de Neet omgaat, waarbinnen in eenige dopkens, als 

druyfkens, haar Jien laaten, devoelke geen heel net¬ 

te ende bepaalde gejlalte hebben. Defe dopkens (iet 

men eenigfins ingeboogen teJyn, en dan voeer in het 

midden, als een witagtig puntke, verheven. Men 

fiet ook , dat deefe dopkens het binnenfte van de 

kant of kring om het hooft niet geheel vervullen. 

b. b. Tvoee teere geboggeldeverheventheeden,viaaf 

in de Ogen van de Luy s ,veanneer hy nog voeek en vog- 

tig van leeden is, geplaatjl Jyn. Deefe Ogenfe% 

men daar ter plaatze, allenxkens hruynder vior- 

dende, door het vel heen fchjnen, en gans Jvtar^ 

voorden. 

c. Een voitagtig doorfchynent deelken midden op de 

Neet, dat voe, als het Hert, op fyn maat kloppen¬ 

de dikmaals bevonden hebben: en dit is het felva 

de elke, dat voe in de fefte figuur, by de letUr h af¬ 

beelden, en Pancreas genoemt hebben , dat met 

Maagh op en neer bewogen voort. 

Fig. 11. 

De Eyerfchaaly of leege Neet, en het eer- 

Jle afgeleyde Vlies van de Luys. 

a. De Rantdes Hoofts met fne dopkens openge- 

borfien, en door de uytgekrope Luys om hoog ge- 

fiooten. 

b. Hetvordere afgeleyde enleege gedeelte des veis 

van de Neet, en waar van de Rant des Hoofts af ge¬ 

weken is: foo dat het fig laat aanfien, als een leeg» 

kan met een geopent Ut. 

Fig. III. 

De Luys foo als hy op fyn buyk legt^ en onder 

een vergrootglas afgebeef is. 

In het hooft fiet men alhier het gVmment vel, 

met eenige kuylkens ende afdeelingen. In de borfi of 

rug fiet men de aardige tekening van het Schikken, 

dat aldaar op het midden afgebeelt is : negens dan 

meede het glinfierende vel, dat met kuylkens ver¬ 

derf won. De beenen aan de Borfi fyn van te¬ 

kening als zegrynleer, dat fig allenxkens naa de 

tippen der voeten komt te verliefien; en tujfchen d» 

klaauwen der Voeten fiet men verfcheyde hayr- 

kens. Op de hoort des Buyks heeft het vergroot¬ 

glas ondekt, dat de tekening van het vel aldaar pg 

als een zegrynleer vertoont: d^t met een uitfekend 

goed glas my eyndelyk bekent is geworden, uyt irre¬ 

guliere ruytkenste befiaan,enklootkens, enfoo voorts. 

VAN 



86 JOANNIS S WA M M E R D A M M 11 

Tab. 
XXXI. 
fig. I. 
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a» 

c, 
bb. 

DE PULICE jI§UATICO , VAN DE GETAKTE WATER 

BOREO, VEL ARBORESCENTE. V L O O Y. 

POfl: Pediculum in primo hoe Ordine 

quoque collocavi PULICEM ARBO- 

PvEUM, vel ARBORESCENTEM, de quo 

nunc figillatim aólumeo. Infeélum hoc, quod 

paulo grandius, quam in vita eft, heic depidlum 

exhibeor, id ipfum eft, quod in figura fecunda 

multo majus atque a latere confpiciendum fifto. 

In eo autem, praeter externam corporis veluti 

quadrati formam,heic oftendo unius lateris Ocu¬ 
lum in capite a, atque fub illo Roftrum acu¬ 

minatum c. In pedtore Brachia cernuntur, uti 

rami arborum, in propagines divifa bb. In a- 

bdomine vero corpus tranfparens, una cum cru¬ 

ribus & cauda, confpicitur: in corporis demum 

parte poftica Ovula ejus, tanquam medio fuper 

dorfo, collocata apparent. 

Qtiodfi Animalculum hoc minufcula illa fub 

forma, qua oculo non armato fefe ofiert, per- 

luftratur j tunc veluti luonoculum id dixeris: 

quum oculi, propter capitis gracilitatem, quafi 

inter fe mutuo coaliti videantur. Situs eorum 

eft fupra roftrum hujus Infedli, quod ipfum pa¬ 

riter admodum tenue eft atque acuminatum. O- 

culorum fitbrica ope microfeopii reticulata anim¬ 

advertitur j qualem & in aliorum Infedforum 

oculis obfervamus. Neque roftrum duntaxat 

tenue eft & acutum, fed etiam pellucens; atque 

verofimile videtur, quod Animalculum hoc fu- 

dlionis ope per roftrum iftud efcam fuam inge¬ 

rat j quemadmodum & aliis Infedtis aquaticis ufi- 

tatum eft, quae per cavum fuura roftrum vel a- 

culeum tubulofum femet alunt. 

Prae reliquis partibus hoc in Animalculo ma¬ 

ximam merentur attentionem ramofa illa Brachia, 

motufque, quem id ope horum inaqua concitat- 

Indivifa ea quidem oriuntur binis quafi fimplici- 

bus truncis, qui inftar humeri oflium ex omo- 

platis pullulant, &: in binos finguli difpefcun- 

tur ramos, quorum quilibet iterum feorfim in 

tres peculiares articulos fubdividitur. Ad piL 

mum atque fecundum articulum , fi a fim- 

plice trunco numerare inchoes, lateralis enafei- 

tur ramulus, capilli fere aemulus j ad tertium 

vero five extremum articulum tres ejufmodi ca¬ 

pillares propagines collocatae obfervantur, quae 

ipfae rurlus in alios adhuc articulos fedlae vi¬ 

dentur. 

Verum uti brachia haec perquam fingularia 

funt &C confideratu digniffimaj ita vel multo ma¬ 

jorem 

'a de Luys heb ik m deefe eerfle Order meede 

geftelt de GETAKTE WAl EWLOOY, dmr 

ik nuparticulierelyk fal vim gaan fpreeken. DitDicr- 

ke^ dat ik een voejnig meer ais levens groote ver¬ 

toon a, is het felve, dat ik in de tvoeede figuur ^ 

in "’tgroot ^ en op de fy ^ kom te verbeelden: in het 

felve vertoon ik, behalven het uyterljk maakfel van 

het lichaam, dat ais vierkant is^ het oogh aan de 

eene fijde in het hoofi a, en daar onder de fipitze 

bek c. In de borfi fiet men de armen , die, aks de 

takken der boomen, in takken verdeelt fiyn b b. En 

in de Buyk fiet men het lichaam dat daar door 

fchynt, als meede de beenen ende de fiart; en agh~ 

ter op het lichaam fiet men, dat hy fiyne eyeren ais 

midden op de rug geplaatfi heefit. 

Wanneer men dit Beesken in het kleen, ofi foo 

het fig aan het gefigt uyterljk vertoont, komt aan 

te merken , Joo fichynt het als eenogig te weefen r 

nademaal de ogen, van voegens de dunte van het 

hoofi, als tegens malkanderen angevoegt fichjnen. 

DefielveJyn hoven de bek van dit Dierke , die meede 

feer dun en ook fipits is, geplaatfi. Haar firuQuur 

vertoont fig nets-gevoys onder het vergrootglas : 

waar meede het met de ogen der andere Injelien o- 

vereenkomt. De bek^is niet alleen fipits en dun 5 

maar ook doorfchynent , en het is te gelooven, dat 

dit Dierke daaar door Jjn voet fel al fuygende in¬ 

neemt ; op de manier als de Waterdierkens doen , 

dewelke door haar hollen bek , of pypachtigen an¬ 

gel gevoet worden. 

Daar is niet aamnerkelyker in dit Dierke als Jyn 

getakte Armen , en de beweeging , dewelke het 

daar meede in het water maakt. Defie armen 

fpruyten ongedeelt, en als met twee enkelde fiammen, 

ofifihouderbeenderen , uyt de fichouderen ; dewelke 

haar dan yder in twee takken komen te verdeden ^ 

waar van yder van defie vier takken dan in fiyn be- 

fonder , nog driemaal, door particuliere articula- 

tien, gefubdivideert wert. Aan het eerfie Ut, als 

ook aan het tweede Ut, tellende van de enkele fiam 

af, fiet men dat een jy-taxken fipruyt, dat van maak¬ 

fel als een hayrke is; en aan het derde ofiuyterfie 

Ut fiet men, dat drie van deefie hayrkens geplaatfi 

fyn; welke hajrkens ofi fy-taxkens meede nog als 

in articulatien fichjnen gedeelt te Jyn, 

Maar gslyk deefie armen fieer raar en opmerkc- 

lyk fyn , Joo is de beweging , die dit beesken 
mei 
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jorem meretur animadverfionem motus, quem 

hifce cura brachiis Infedlura hoc in aqua produ¬ 

cit. Eft is nirairum triplex: primo enim eorum 

ope motum fibi redlilineum conciliat Animalcu- 

lumjdumramofarua brachia aindefinenter, uti vo¬ 

lucris, in aera evibrando, mox furfumjmox deor- 

fura, mox ad latera, fine ulla intercedente mora, 

per lineam reftam atque antrorfum fefe promovet. 

Morus alter fimilis eft illarum motui 

Avium, quas Palleres vocant: ut enim hae, fuas 

expandendo itei'umque contrahendo alas, inae¬ 

qualem per aera motum acquirunt, moxque de- 

icendunt, mox rurfus in altum evelluntur; ita 

6e hocce Animalculum , arborefcentibus fuis 

brachiis per vices aquam verberando, inaequa- 

hm quoque motum Ibrtitur, jamque per medias 

aquas quali ad fundum vergit, jam m fuper%iem 

iterum enatat. Ifthaec autem ab alterna motus 

cellatione atque reiteratione proficifcuntur j 

quum alio £c alio modo fic promoveri Animal 

contingat. Qiiandoquidem vero tum temporis 

motus hujufce Animalculi haud admodum regu¬ 

laris eft- hinc fit, ut illud affiduo quali in aqua 

fubfiiire videatur, capite intenm femper tamen 

furfum Ipedtante , cauda vero deorfum porre- 
6la. 

Tertiae motus fpeciei,huic Animalculo datae, 

haud aliud magis congruum invenio exemplum, 

quam circumgyrationem illius generis Colum¬ 

barum, quae ab hac ipfa corporis gyratione Co¬ 

lumbae gyratrices vocatae fiint. Verum uti hi 

Vertagi,quando in aere, pilae inftar, circumro¬ 

tantur, motu fiio ad tempus privati elle viden¬ 

tur, atque hinc quodammodo ad terram deorfum 

vergunt: ita hoc Animalculum, caput deorfum 

in aquam pronando, pofticam autem corporis 

partem eodem tempore furfum elevando , femet, 

remigio fuorum brachiorum non interrupto, qua¬ 

li prorfus in circulum movet. Unde quidem 

contingit, quod corporis ejus partes, quamvis 

perpetuo in motu conftitutae, femperque in a- 

quara demerfae, mox tamen fub aqua, mox fu- 

pra eam confpiciantur; id, quod vifu non inju¬ 

cundum eft, atque cum gyratione rotae circa 

axin currus comparari quoque pollet. 

Ratione igitur haftenus expofitorum motuum^ 

quibus Animalculum hocce magis ad indolem 

Pulicum, quam Pediculorum, accedere vide¬ 

tur- tum 6c ratione mirificorum ejus brachio¬ 

rum, quae inftar ramorum arboris fabrefacta 

funt; ccnfeo, nomine Pulicis arborefeentis id 

commode pofte infigniri. 

Ventris quoque in hocce Infedo fabrica haud 

minus, 
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met defelve in het nvater maakt, nog veel aanmer- 

kelyker. Deefe heiveeging is drieJins, als voor eerji 

heeft het Dier daar door een regtdraat/che beivee- 

ging, waar door ^ wanneer het Jjn getakte armen 

fojider onderlaten^ als een vogel in de lifgty iiytjlaat, 

het dan om hoog ^ dan, om laag^ en dan naa dejy-^ 

den,yfonder eenige verpofing te maaken,^ liniereght 

en voor uyt beweegt wort. 

Ten tweeden heeft bet een heweeging als die vo¬ 

gel kens ^ devielke Moffen genoemt worden: want ge- 

lyk defelve door het uythreiden ende het famenvou- 

wen haarer vleugelen, een ongelyke bevjgeging tn 

de lugt verkrygen, en dan eens te dalen, en dan eens 

weer te ryfen komen; foo komt ook dit Beesken 

wanneer het fyne boomsgewyfe armen hy poofen in 

het waaier Jlaat, meede een ongelyke heweeging te 

verkrygen, en dan door het water als naa de gront 

heen te fakken^en dan weer na de oppervlakte op te 

ryfen. Het geen fyn oorfpronk neemt, door het 

ceffeeren en weer reiterer en van fyn heweeging, 

waar door het anders ende anders komt voort te 

gaan. En alfoo de heweeging van dit Beesken op 

deefe tyt niet feergereguleert is, foo komt het daar 

door als een geduurig gehippel in het water te 

maak en; het hooft 7zogtans geduurig boven , en de 

ftart om laag houdenda. 

De derde foort van beweging^ die dit Dierke 

beeft, die kan ik niet heeter vergelyken, als met de 

omtuymeling van die foorten van Duyven, dewelke 

van weegefz deefe drayinge des Uchaams, de naam 

van Tuimelaars gekreegen hebben. Maar gelyk 

deefe Tuimelaars alfo in de lugt, gelyk een bal 

ombuytelen, voor een tyt haare heweeging fchynen 

te jniffen, waar door fy eeniger maaten naa de 

aarde daalen: foo ijl dat dit Dier ken, het hooft om 

laag in het water bnygende , en het agterjie van het 

lichaam ter flver tyt oin hoog heffende, fig geheel 

als in een ronde cirkel, door een ge(Iadige roeyinge 

van fyn armkens, kotnt te beweegen.- waar door de 

deelen van fn lichaam, fonder onderlathigvan be- 

weeging,of nederdalmg in hetwater ffan onder,dan 

voeer booven gefien worden; .- dat aardig te aati- 

fchouwen is, en ook met het omdrayen van een rad 

aan de fpU van fn wagen fou kunnen vergelee- 

ken worden. 

JJyt injigt nu van de geftoe7nde beweeginge7t, 

waar door dit Dierken 7neer 77iet de aart der Vloo- 

yen , als van die der Luyfen, fchynt over een te 

kö77ien; en da7i 'meede van wegens f7ie curieuft 

ar77ien, die als een tak van een h00711 gemaakt fh: 

foo oordeel ik, dat het beqimnelyk kan Getakte IVa- 

tervlooy ge7ioemt worden. 

Het maakfel van de Buyk is niet minder fn 
Y z confide- 
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Tig. II 

ƒ• 

minus, quam pcótus atquc brachia, digna eft 

contemplatione. Eum enim exterms fi adfpe- 

xeris, Rhomboidea praeditus forma videbitur; 

cum tamen pars hacc, quae ventrem mentitur > 

ajiud revera nihil fit, quam cutis traluccns, 

d. fquamea, teftacea d, quae in dorfo, five pofti- 

ca corporis parte, coalita ell, antrorfura vero 

verfiis ventrem in bina fegmenta difpefcitur a fe 

mutuo dehifcentia; ficque hiantem vcluti fene- 

ftellam format, per quam Animalculum verum 

fuum ventrem & caudam introrfum 6c extror- 

ium ducere poteft: unde Rhomboidea ifthacc 

inveftiens cutis Infedti hujufce tefta tantum eft» 

per quam verum ejus corpus tranlparere cerni¬ 

tur. Eatenus erffo id cum Animalibus teftaceis 
O 

convenit i diftat tamen rurfus ab iis ratione mo¬ 

tuum dillindlre confpicuorum, quibus in abdo¬ 

mine £c cauda pollet. Mukoties fane obierva- 

e. vi, illud caudam fuam e. per memoratam illam 

cutis fuae rimam extrorfum protulilïè, iterum- 

que dein retraxifle. Corpus hoc fua cum cau¬ 

da inftar literae S finuatum eft, atque in ejus 

medio traluccns confpicitur inteftinulum ; ante¬ 

riore autem in parte tranfparentes videntur pe¬ 

des, pari fere modo , ac fetae articulatae in 

Squillis gibbis, conformati, imo Sc fimili 

etiam, tremulo quafi, aut faltitante motu dona¬ 

ti, quo tamen id non adeo, ac Squilla gibba, 

locum fuum mutare poteft: cum folis fere ejus 

brachiis hoc muneris fit commifiiim; quibus in¬ 

terim pedes nonnihil opis in hac re ferre viden¬ 

tur. Caudae extremum in binos acutos rigi- 

dofque pilos fttaccos difterminatur fupra 

quos, altiore paulo loco, bini ahiejulmodi pili 

enafeuntur. In dorfo didli corporis ova h. col¬ 

locantur- quod quidem eam ob rationem pro 

certo allero , quia, poftquam Iniedtum hoc illa 

ejaculatum eft, minutiftima albicantia Animal- 

cula inaqua natantia obfervantur,quae ejufdem, 

conjideratie 'waardig in dit Dierken^ ais Jyne horji 

en armen ; 'voant defelve uyterlyk aanjiende, die 

fchjnt een Ruitachtige figtinr te hebben , daar nog- 

tans dit deel niet anders is, als een doorlughtig 

en fchobaghtig fehelpagtig vel d , het 'welke op de 

rug of agter op Jyn lichaam te famen gevoegt is , 

en naa de httyk van vooren, in tvoee deelen ge- 

fpleeten , door 'welke geopende fpleet het Dierke 

Jyn 'waaraghtige huyk en ftart kan in en uytvoaars 

be'weegen, Joo dat deeje ruitachtige bekleedende 

buyt niet als de fchaal van dit beesken is, 'waar 

door men fn 'waaraghtig lichaam pet heen fchynem 

En daar mede komt het over een met de Dieren, 

die in fchelpen 'woonen ; daar het 'wederom van 

verfchilt door de kenhaare heweegingen , die het in 

den onderbuik, en de jiaart heeft. Soo heb ik menig¬ 

maal, gepen, dat die dierke Jyn faart c, door de 

genoemde fpleet van Jyn hup quam ujt'waarts te 

be'weegen^ en defelve daar 'weer in te trekken. 

Dit lichaam met Jyn party is als een S geboogen^ 

'waar in men op het midden y een doorfchynent inge- 

'wandje pet, en van vooren pet men de doorfchy- 

nende voeten, de’welke haaf als de gearticuleerde 

borfelen in de Garnalen van maak fel fn , en ook 

diergelyk een lillende of trippelende heweeging 

hebben, dan -waar door het foo plaatfelyk niet, als de 

geboggelde Garnaaly he'weeght 'wort y dat alleen de 

armen doen , die fy egter voor een kleen gedeelte» 

fchynen te helpen. Het uyterpevan de farfwort 

in fweepuntige en fyve borf elige hayren verdeelt y 

f 'waar aan 'een 'weynig hooger nog t'wee andere 

diergelyke hayrkens uytfpruyten. Aghter op de 

rug van het genoemde lichaam daar fn de eyren 

geplaatj h, dat ik feeker oordeel y om dat als f 

die hebben uytgefchooten, men dan per kleene <wit- 

dghtige Dier ken s in het "water ^et fwemmen y die 

van defelve aart als de oude fn, en geen andere 

verandering}} Ijebben, als dat f maar grooter wor¬ 

den. Gelyk van de Luy feUy in een voorbeelt de¬ 

ze lèniora, funt indolis, nec aliam fubeunt ul- j verandering in de eerfe order gefegt is. 

lam mutationem , praeterquam quod ma¬ 

jora evadant. Prout in exemplo primi 

Ordinis mutationum , a Pediculis defiimto, 

docui. 

rig. III. 
In tertia figura omnes iterum hadlenus deferi- 

ptas exhibeo partes, exceptis folis ovis, utpote 

quae excufla funt. Verum, quod in priore ico¬ 

ne a latere confpiciendum dabatur corpus, heic 

paulo anteriore a parce depidum fiftitur j ut mo¬ 

tus corporis interni atque caudae per memora¬ 

tum illum hiatum Rhomboideae cutis tanto ex- 

adius rcpraelentetur. Quin & pedes hac ratio¬ 

ne diftindius confpici poflunt, utpote quos heic 
ul- 

In de derde pguur vertoon ik 'wederom alle de 

hefchreeve deelkens, hehalven de eyers, die afgefchoo- 

ten pn. Maar het lichaam, dat in de voorige af¬ 

beelding op pde vertoont is, dat verbeelde Ik hier 

wat meer van vooren , om de heweeging van het 

inwendig lichaam en de farty door de gefeyde gaa- 

pende fpleet y van fn Ruitachtige huyt y nog wat 

netter uyt te heelden. Soo van gelyken, vertoon ik 

ook de beenen veel difinSery die ik alhier y huyten 

da. 

I 
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ultra alterum cutis latus protenfos exhibeo ; id, 

quod ex peculiari literarum explicatione, poft- 

modum fubjungenda, patebit manifeftius. 

Qtiantum ad eoiorem hujufcc Infecti, is qui¬ 

dem in adulto ad rubrum quodammodo vergit, 

carnis bubulae, aliquamdiu in aqua maceratae, 

colori fimilis. Externa cutis inveftientis fabrica 

cum reticulata & teifellata pifciumfquamoforum 

cute aliquantum convenit: quamvis nullas liade- 

nus in ea fquamas mihi licuerit detegere, qui 

nunquam per microfeopia, objedtorum magni¬ 

tudinem valde augentia, eam fum contemplatus. 

Tranllucida autem eft in morem cutis Squillae 

gibbae, Mytulorum minutillimorum, atque re¬ 

cens natarum Cochlearum. Ramofa brachia 

externo habitu atque pictura Gallinarum pedes 

referunt 5 eorum tamen divifiones haud adeo di- 

ftindtae funt, 

Hadtenus deferiptum Infedtum crebro in ci- 

iternis aquae pluviae reperio, poftquam a longo 

tempore nulla pluvia cecidit: verum ubi copio- 

fa iis pluvia ineft, Infedta haec difficilius detegi 

poffimtj quia hue illuc in omnem partem fefe 

difpergunt. Inveni eadem quoque in aquis 

dulcibus, atquepaluftribusfoffis, licubi nonni- 

Iiil limpidioris aquae adhuc fuper fundi faece 

tlagnabat. Qtiandoquc aliquot dierum fpatio 

in fupcrficie» ^quae commorantur j aliquando 

nonnili in fundo tantum confpiciuntur; at ra- 

riffime aut nunquam ea videris quieta. Mutant 

etiam, uti Pediculi, fuam cutem, pofitaeque 

exuviae adeo exadte ipfum referuntinfedtum, ut 

vivum id a te confpici dixeris: cujufmodi nonnul¬ 

las exuvias, oppido elegantes, etiamnum afervo. 

Memini,cum in Gallus olim in faltu ita di6to 

Vincennarum verfarer , me tura in equorum 

aquario circa aquae fuperficiem immenfum 

adeo numerum ejufmodi Infeótorum obfervalle, 

«t tora aqua verum quaf in fanguinem mutata 

videretur: quod equidem prima fronte videnti 

terrorem incutiebat; poftmodura vero anfam 

mihi praebebat horumce Infeftorura indolem 

accuratius inveftigandi, mihique deinceps cir- 

cumfpecle cavendi, ne fubito nimis de rebus 

obviis judicarem: utpote quod innumeris fuie 

erroribus atque praejudiciis nos intricat. Quid? 

fi & illi hac ratione decepti forent, qui pluvias 

fanguincas nonnunquam cecidifle affirmant. 

Nonne fieri potell, ut guttae ejufmodi rubrae 

ab aliis Infcdtis,quippe femper eo tempore,quo 

recentere Nymphis prodierunt, guttas fangui- 
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eetie Jjde van de hujt , heh njtftcekende afge^ 

heelt. Gelyk dat nader kan hIjken njt de parti- 

Here nytlegginge der letteren, die naderhand vol¬ 

gen. 

Wat de couleur van dit Dierken belangtdie 

is, veanneer het volvjaJJen is , eenighjins naa het 

rooden trekkende, en overeenkomende met de ver¬ 

ruw van het o[Jen vleefch, het welk eenigen tyt in 

het water geleegen heeft. Het ujterlyke maakfel 

van de bekleedende huyt komt etHgfis over eenmet 

de net-en ruitachtigen buit van de fchobbige viffehen, 

hoewel ik daar tot nog toe geen fchohhekens op 

heh kunnen gewaar worden, alfoo ik die met geen 

vergrootglafen , die het objeB fier vermeerderen, 

heh bef en. Maar fy is doorfghtig, op de manier 

als de huyt van de gebochelde Garnaal, de kleenfle 

Moffelen , en de eerftgehooren Slakken. De getakte 

armen fyn uyterlyk van maakfel, en de tekening, 

als de poten der Hoenderen, dan de on derfchey din¬ 

gen fyn foo klaar niet. 

Het genoemde dierken bevind ik veel in de re¬ 

genbakken , wanneer het in lang niet geregent 

heeft, maar als het regenwater daar in ver?iienig- 

vuldigt is, foo fyn fy wat moeyeljker daar in te 

fien; door dien Jj haer daar in aan alle kan¬ 

ten verfpreyden. Ik heb defelve ook in de foete 

waateren, en in de modderige fooien gevo?iden 

wajineer daar hoven nog eenig klaar water font. 

Somtyts houden fy haar eenige daageft lang aan 

de fuperfcie van het water, fomtyts fet men fi 

niet als aan de gront, dan fielden of noit pet men 

dat fi ruflen. Sy vervellen ook als de Luyfen , 

en het vel, dat fi afleggen, vertoont foo wel het 

Dierke, dat men fiu meenen, het felve levendig 

te fien y gelyk ik van eenige van dcefi cfgelegde 

velleties, die fier curieus fyn , bewaar e. 

Het heugt my dat ik fynde in Vrankryk in het 

Bofeh van Vincenne, in een Paarde-wet aan de vlakte 

van het water, foo een oneyndiggetal diergelyke dier¬ 

ken s ge fien heb , dat het geheele water als in een 

waaragtig hloet fcheen verandert te fyn: Het wel¬ 

ke in V eerft fchrikagtig te fien was maar my naa- 

derhand geleegentheid gaf om den aard deefer di er¬ 

ken s neerfliger te onderfieken ; en de my met een 

ompgtig te wagten van niet al te fihielyk de dm- 

gen,die wy fien,te oor deden: want het felve on- 

eyndige valfcheeden , ende vooroordeelen , in ons 

komt te haar en. Al mogentlyk ook op die wyfe 

die geene, dewelke figgen het fomtyts hloet te re¬ 

genen , hedroogen fyn. Gelyk het kan gebeuren, 

dat de genoemde roode druppelen, van andere bloe¬ 

de loof e dierkens, dewelke altyt, alfie eerji uyt haar 

Popkens koomen, bloedige droppelen laaten vallen, 

Z fouden neas 
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neas llillantibus, profc6tae fint? ld vero tum 

praeprimis obtinere pofle videtur, quando In- 

feclra ejufoodi hoe illove anno fupra moduni 

multiplicata funt: prout circa Papiliones, Mu- 

fcas, Culices &c. faepius fieri experimur. 

Similem quandam de aqua fanguinea oblèrva- 

tionem mecurn deinceps communicavit Vir Cla- 

riffimus. Florentius Schuyl^ cum viveret. Medi¬ 

cinae in Academia Lugduno-Batava Profcflbr* 

qui mihi retulit, Ie tempore quodam ftudiis in¬ 

tentum rumoris quidpiam percipere , ejuique, 

quum fienfim increfeeret, caulam fciendi cupi¬ 

dum reddi 3 vix tamen hoc fibi venifie defidc- 

rium,cura & eodem mox tempore expleretur. 

Ancillarum enim fuarum quandara fubito accur- 

rifle, ipfique voce fingultibus interrupta nar- 

rafle, quod aquae Leidenfes in fiinguinem fint 

mutatae. Quo quidem intelledlo Vir memora¬ 

tus quamprimum fele in naviculam conferens, 

loco ipfi indicato fiinguineam illam aquam vitro 

hauriebat, eamque follicite contemplando non- 

nifi rubellis Animalculis fcatere animadvertebat. 

Ita fubitus terror in diuturnam abiit admiratio¬ 

nem. Antequam nunc ad alia me confero, cu- 

riofis Naturae rufpatoribus interea methodum 

aperiam, qua haec & ejufmodi alia Infeóla aqua¬ 

tica in aquis detegi, atque detedla accuratius 

examinari queunt. 

Ad Infcdfa igitur in aquis detegenda magis 

idoneum novi nihil, quam vas vitreum, vulgo 

urinale didtum: quod fi enim id ventre cavo gau¬ 

det paulum ardiore, fieri aliter non poteft ,quin 

minimum, inibi natans, Animalculum ilico vifui 

noftro offeratur j quandoquidem ipfa contenta 

aqua nobis tunc vcluti ufum microfeopii prae- 

ftat. Unde &, prout vitrum capacius efi; vel an- 

gufl;ius,ica & Animalculum ineo minus majufve 

exhiberi videmus. Attamen probe animadver¬ 

tendum efl, quod augmentatio haec cerni non 

poffit, nifi Animalculo ad vitri oppofitum latus 

natante. Ubi femel fic detedum efl; Infedum, 

transferri id quidem potefl in ampullulas vitreas 

adhuc minores, in quibus membra multo difiin- 

clius licet internofeere. Quin & microfeopium, 

ex unico quodam laevigato vitro conflans, ma¬ 

gno cura frudu quis heic adhibuerit- Porro & 

alia infuper adminicula praelio funt ad Animal- 

cula haec audiora videnda : nos minimos nobis 

globulos dimidiatos ex vitro conflari curavimus, 

tn quibus infedum, cura tantillo aquae repofi- 

tum 

fouden voortgekoctnen Jyn. Ende dit Jou dan voor^ 

namentlyk plaats hebben , ndanneer de genoemde 

dierkens f een oft ander jaar feer vermenigtvul- 

digt fouden Jynais dikmaal ontrent de Capellen , 

Vliegen^ Muggen ^ ende foo voorts^ te gebeuren on¬ 

dervonden voerd. 

Soo heeft my naderhand diergelyk een bevhsdin- 

ge van bloedige vtaater vieede gedeelt de Heer 

Florentius Schuyl, in fjn leeven Opperleeraer in 

de Geneeskunji tot Leiden ; nvant fnde (^foo hy 

verhaalde) op een dag befig in Jyn hoeken^foo 

hoorde hy eenig gerugt, het welke allenskens ver- 

meerderende ^ hem naukeurig maakte om "’er de om- 

faak van te verf aan : dan Jyn begeerte was foo hmfi 

niet gebooren ^ of fy wierd ook ter felver tyd daste- 

lyk voldaan. Want eene van Jyn dienf maagden, 

fchielyk tot hem kopende, verhaalde hem ?net bik- 

kent geluyd, dat het water van Leiden in Bloet 

verandert was. Het welke verflaan hebbende Jbd 

begaf de genoemde Heer fg datelyk in een fibayt- 

ken-j ende op de aangeweefene plaats een glas vm 

het bloedige water gefehept hebbende , foo is ah 

hy het naukeurig befagh, dathy bevond het niet els 

met rootagtige dierkens vervult te weejen. Wor¬ 

dende fio de fchielyke vrees verwijfelt in een lang- 

duurige verwondering. Eer ik^ nu hier eyndige, 

Jal ik de nauwkeurige onderfoekers van de Natuur 

ondertujjchen meededeelen de manier, om deeji en 

de andere waterdierkens in het felve te ontdekken , 

ende om de felve ontdekt hebbende, wat nauwer.Je 
kunnen onderjöe’iien. 

Om dan de DierJ^ens in het water te ontdekken, 

foo bevinden wy 7iiet bequaamer als een Water-gl&s, 

of urinaed: want indien het felve eenigfns kleen 

van hol is , foo en kant niet weefen, nademaal bet 

waater ons als een vergrootglas daar dan dient; &f 

het minfle dierke, dat daar m fwemt, word datelyk 

aan ons oog ofttdekt. Waaro7n naa het glas groot ef 

kleen is, wy ook het dierken daar kleender of gros¬ 

ter in vertoont fien te werde^i. Dan hier op moet 

gelet Jyn, dat de vergrooting van ons itiet gefm 

kan Werden, ten fy het dierke aan de ander fyis 

van het glas Jwemt. Deefe on dekking gedaan fyn- 

de, kan men het dierke in nog kleender glaafc-bolk- 

kens plaatfen, waar in jJien nog veel onderfchey- 

dentlyker de deelen Jien fal. Soo kan men ook een. 

vergroot glas, V geen uyt een enkelt gefeepen glas 

befaat, hier meede met groot nut gebruyken. Eer¬ 

ders kan men 770g andere, iniddelen, o?Jt deeje dier¬ 

kens grooter ie fen, aanwenden: Soo hebben wy otis 

laaten blaafeji feer kleene halve bollekens van glas t 

in welke als het dierke in een weinig waater van 

ons gefet wy het felve Jeer makkelyk met een 

ver- 
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tum,microfcopii ope quam commodiffime perlu- 

ftravimus, omnefque ejus partes diftindliflime 

cognovimus. Ita id ipfum, in aquae guttula, 

chartae albae inftillata, collocatum, fimiliter per _ 

microfcopium fatis probe examinari poteft; mo¬ 

do fplendorem , quem aqua producit, caute 

quis deelinare noverit. Sicubi vero Animalculum 

forte alba fuper bafi haud bene confpici poterat j 

album in flavum, viride , coeruleum 8ec. per¬ 

mutavimus : quin & memoratos noftros globu¬ 

los vitreos amylo coerulei coloris, fuligini, mi¬ 

nio, & aliis pigmentis, hunc in finem impofui- 

mus, atque his demum modis foitunato cona¬ 

tuum noftrorum eventu fumus beati. Qiium i- 

gitur methodus hadtenus expofita in multis ad¬ 

modum Infedlis aquaticis detegendis, horumque 

partibus microfcopii ope contemplandis quam uti¬ 

li flima nobis fuerit j hinc& eandem diutius oc¬ 

cultare nolentes, benigne potius cum publico 

heic nunc communicamus. Praeterea fimul af- 

feveramus, inter omnes microfcopiorum fpecies 

haud ullam repenri,quae microfcopiis una tantum 

lente infirudtis antecellat. Quum vero ifthanc 

encheirefin favore Viri Maximi & Incomparabi¬ 

lis Mathematici , D. Jaamh Hudden, Sena¬ 

toris atque Exfcabini urbis Amflelaedamenfis, 

calleamus • noftri quoque officii efle arbitramur, 

ut publice ideo laudatiffimo huic Viro gratiam 

fionoremque habeamus. 

vergrootglas befchotnvt hebben, ende alie Jïjne dee- 

len onderfche'identiyk bekent. Soo kan men het fel- 

ve in een droppel water , op blank papier, gelegt 

fynde, foo maar de glans, die het waaier maakt, 

voorjigtig ontgaan werd ^ mee de nuitelyk met een 

vergrootglas bejien. Ende of het q^uam te gebeuren, 

dat het dietke op een witte grond niet wel gejten ken¬ 

de werden q Soo hebben wy het wit ingeel., groen., 

blaauw., en foo voorts verandert: fettende van gely- 

ken onje genoemdeglaaskens, op blaaufcl, (wartfel^ 

vermiljoen., ende andere verruwen; ende Jyn foo eyn- 

delyk gelukkig tot ons voorneemen gekomen. Welke 

manier nu, naademaal fe ons, in veele water dierkens 

te ontdek ken, ende haare deelkens met een vergroot¬ 

glas te hefchouwen, feer veel nut heeft aangebragt, 

foo hebben wy fe ook^ niet langer agter willen hott“ 

den: maar deelen defelve goetgunjiig meede. Kun¬ 

nende met eenen verfeekeren , dat onder alle for¬ 

ten van vergrootglaafen, geene gevonden werden , 

dewelke de vergrootglaafen met een glas overtref¬ 

fen. Welcke kunftgreep , nadernaal wy defelv'b door 

gunfl van den Grsoten ende Onvergelykelyken Wis- 

kunjlenaar, Johannes Hudden, Raad ende 

Oudfeheepen der ftad Amfterd. hejitten , foo agten 

wy ons ook verbonden, den genoemden Heer daar 

penbaar voor te roemen. 

7. Par- 
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TraHatus peculiaris de SCORPIONE ^ 
qui pariter ad pnmitm Ordmem Muta¬ 
tionum natur almm ppertinet. 

Equuntur Scorpiones, qui vivipari funt, ex 

teftimonio & obfervatione D. Francifci Re¬ 

di, CUJUS haec funt verba: „Potiores Magni 

cogitationes fuerunt * qui Scorpiones 

ex maris 6e foeminae conjunólione generatos 

„ efle docet, qui ova, ut Infebla reiiqua, non 

„ pariunt, led Scorpiimculos parturiunt vivos, 

„ & in fua fpecie perfedlos: id quod Vilnius Cap. 

„ xjT. Lib. 11. Aelianus^ L. vi. Cap. 20. non ne- 

„ gavit- 6cexa6i:e obfcrvatum eft a iv/rc- 

„ nio , 6t ab EruditifTimo Johanne Rhodie, in fuis 

„ obfervationibus medicinalibus. 

„Ego,dum,quod fequerer aut fugerem, nihil 

erat, experimentum coepi, &; allata de monti- 

„ bus Piftoiae non exigua Scorpionum quanti- 

„ tate, foeminas aliquot, quae magnitudine 6c 

„ ruditate a maribus haud difficulter diftin- 

guuntur, felegi, 6c 20. Julii feparatim vafo 

5, vitreis excepi, nullo eifdem lubminiftrato ci- 

5, bo, quarum nonnullae ante partum morie- 

,, bantur. Sed una harum q. Augufti non ii. 

„ Scorpiones, ut Vilnius credidit 6c Arijioteles, 

„ fed 58. bene formatos, & coloris ex candido 

„ Iambei, peperit, qui color de die in diem magis 

magifque in ferrugineum mutabatur. Et foe- 

„ mina alia diverfovali inciufa,6"o ejufdem men- 

„ fis, 27. ejufdem coloids peperit. Et tam hi, 

„ quam illi dorfo matris 6c ventri quafi affixi 

„ videbantur. Et die 19.omnes in vivis erant, 

„ molientibus poftea quotidie nonnullis, cxce- 

„ ptis duobus, qui 24. Augufti diem perdura- 

„ runt, eoque exafto 6e ipfi mortui funt. 

„ Intermedio tempore videre volui, quomo- 

j do haec Infedla, in utero matris, ante partum 

„ fe haberent. Qiiare apertis nonnullis diver- 

„ fum numerum inveni, nec tamen minorem 

„ 26, nec majorem 40 , qui omnes ab oblongo 

„ filo dependentes, tenuiffima & quafi invifibili 

„ membrana, veftiti erant, in qua Scorpio unus 

„ ab alio, mediante fepto quodam, tenuiffimi 

fili fpeciem referente, optime diftinguebatur. ” 

Haftenus D. Redi , in Exp. circa gener. Infcd. 

Attamen Anatome ab Eo data mihi nequaquam 

fiitisfacit j quum parum exade uterum, hujufque 

Ovi- 

Particuliere verhandeling van deSCÓR- 

PIOEN EN, die meede onder de Eerfte 

Order der naturelyke Veranderingen 
behooren. 

Volgen mi de Scorpioenen^ die haar e jongen le¬ 

vendig ter voerelt brengen, volgens het ge¬ 

tuigenis en de obfervatie van den Heer Franc. Re¬ 

di , 'wiens 'woorden aldus Itiyden. „ De gedagten 

„ van den Grooten Ariftoteles zyn beeter, dat de 

„ Scorpioenen uit vereeniglng vanmannetie envvyf- 

geboren 'worden^ en hunne eyeren , als 'wel de 

„ overige InfeBen , niet te voorfchyn bt engen, 

„ maar voel levendige Scorpioenen ^en die in haar Joort 

„ volkomen zyn. Ditheeft Plinius 2J. Lib. iï, 

5, aElianus vi. Cap. 20. ook niet ontkent. 

„ Het is ook naait keurig 'waargenomen van Thom. 

„ Furenius, en van den zeer geleerden joh.. Rho- 

„ dius , in zyne Geneeskundige 'waarneemmgen. 

„ Derhalven, niet voeetende voat te kiefen of te 

„ vervoer pen, zoo heb /’C een proef genomen, e.en 

,, goede menigte Scorpioenen van het Gebergte Vijioia 

„ hebbende laten brengen, zoo hebbe ik enige Wyf -^ 

,, kens^ die van de Mannekens door haare grootte ent 

„ lompheidgemakkelyk genoeg te onderfchelden zyn^ 

„ genomen, en den'zo.Jul.in glafen vaten gelegt, en- 

,, dezelve geen voetfel gegJeeven hebbende, jiierve» 

,, zommlge voor den Baartyd. Maar een van deezem. 

,, heeft den q. Aug, niet 11. Scorploentjes, gelyk Pli- 

„ nius en Ariftoteles gelooft hebben, maar 38. vol- 

9, ledigen, van een melkvoltte couleur, te voorfchynge- 

„ hragt, 'welke couleur van dag tot dag yferachti- 

,, ger voiert. Een ander 'wyjke, in een ander vat be- 

„foten, hragt den 6.Aug.zj. van een felve coit- 

„ leur voort. Welke alle jeheenen alsgehegt aan de 

„ rug en bulk van haare moeder, den i^.dlto leef 

,, den Jy nog allen, fervende van dag tot dag eeni- 

„ gen, uitgenomen twee , die tot den 24. Aug. 0- 

„ verbleeven, dog daar na mede geforven fn. 

„ Ondervoyl hebbe ik bcgeerlg gevoeef te fien^ 

„ hoe deeje InfeBen fg bevonden in de baarmoeder. 

,, Weshalven verf helde hebbende geopent, ik een 

„ verfiheiden getal ontdekt hebbe , evenveel niet 

„ minder alszG. niet meerder als èp. Welke allen., 

„ van een lang'werplgen draad afhangende, meteen 

„ fier dun en fichier onfigtbaar vlies bekleed 'waren, 

„ waar in de eene Scorpioen van den ander, door tuf 

„ finkomen van een middelrif, ^tgeen de gedaante 

„ van een fier dunnen draad vertoonde ,fieer wel on- 

„ derfcheiden wierden. ” Soo verre de Heer Redi 

in Jyne experimenten over de InfeBen, DanJynAna- 

to- 
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Ovidadus defcribat; neque tc locum memo-' 

ret,quoOvidudus fefe cum utero uniunt,unum- 

que duétum communem excretorium cónfti- 

tuunt. Vellem quoque ab Ipfo examinatas Ovidu- 

dus extremitates , atque Ovulorum in iis rudi¬ 

menta defcripta fuille. Quidquid hujus rei fit, 

oblongum, cujus meminit, filum dubio procul 

quidam fuit Oviduduum. Membrana autem, 

quae Scorpiones in Ovidudu ab invicem fepa- 

rabat, pariter non nifi propria potuit efle mem¬ 

brana, foetum Scorpionum inveftiens, atque ve¬ 

rum fane Ovum Scorpionum adpellanda. Quin 

credere fas eft, Ovum hocinOviduduumextre- 

mitatibus hac ratione ab Ipfo repertum effe : 

quamvis verba Ejus innuant, unicum duntaxat 

Ovidudum adfuiffe, quem filum oblongum vo¬ 

cat. Id quod mihi vix videtur verofimile; quo- 

rnam analogia Uteri & Oviduduum in omnibus 

Infcdis aliud omnino docet. Interim cum in- 

fuper fepti faciat mentionem, quod, tenuifli- 

mi inftar fili, Scorpiones diftinguebatj videtur 

& ibi loci Ovidudum interftingiiere: verum per¬ 

plexe adeo heic loquitur Audor, quafi aenigma 

tantum videatur velle proponere, foli Oedipofol- 

vendum. 

Attamen abunde mihi hinc confiat, quod 

Scorpiones, quos olim ad nullum Ordinem re¬ 

ferre fciebam. Ordini primo inferendi fint; eo 

Jakem cum diferimine, quod vivi pariantur : 

cum Pediculus Ova tantum vel Lendes pariat, 

ex quibus deinceps pulli ejus prodeunt. Unde 

eadem eft Scorpionum ratio, ac Cochleae vivi¬ 

parae, quae Ova fua fuomet in corpore excludit, 

atque vivos dein parit foetus, temporibus ta¬ 

men diverfis & per intervalla; cum Scorpio fi- 

mul & iemel uno partu 38. pullos excludat, 

qui fenfim deinde increfeunt & mole augen¬ 

tur. 

Quandoquidem vero Scorpionum vera effi¬ 

gies a nemine, quantum novi, unquam exhibi¬ 

ta eft; hinc hoc loco nativam eorum formam 

fiibjunda icone repraefentabo. Quod ut tanto 

exfequar accuratius, Scorpium nunc in caput, 

pedtus &; ventrem dividam. Scorpii caput cum 

pectore veluii unitum, atque huic adfixumelTe 

videtur : id ,quod in omnibus Scorpiis, quos 

hadtenus vidi, ficcatis, ita deprehendi. In me¬ 

dio pedtore ^ five in capite, bini funt oculi; & 

paulo magis verfus anteriora aliud praeterea par 

Tab.lll, oculorum, in antica veluti capitis parte colloca- 

^ torum , confpicitur. Sub his bina cernuntur 

curtii brachia, feu forcipes a, quibus Scorpio, 
abf- 

tomie die voldoet my geenfms ^ oijoo loy fiiet exaB 

genoeg de baarmoeder en Jyne Eyerleyders be- 

fehryft, nog ook de plaats , daar defe te famen 

vercetiigen , en een gemeene iihiverping inaaken. 

Van gelyktn , foo veenfte ik voel, dat hy de ex- 

tremiteyten van de Ey er leiders geexamineert had^ 

en de beginfelen der Eyeren daar in befchree- 

ven. Wat daar van fy , fyn latige draad is. 

/onder alle tivyfel een van de Eyerleyders ge~ 

voeej}. En fyn vlies ^dat de Scorpioenen van malkan- 

deren in de Eyerleyders fep ar eer de dat kan ook niet 

anders gevoeeji fyn, als het eyge vlies van de vrucht 

der Scorpioenen, dat haar hekleede, en het geen 

dat het voaaraghtige Ey der Scorpioenen moet ge- 

noemt voorden. En het is te gelooven, dat hy dit Ey 

op. die manier, in de uitterfte dcelen der Eyerlei- 

ders.^foü bevonden hebben: hoeveel Jyne woorden 

luyden, als of daar maar een Eyerleiders fou geweejl 

Jyn.y die hy een langwerpige draadt noemt dat ik 

niet wel kan aa^ineemen.^ door dien de Analogie van 

de Baarmoeder en de Eyerleyders in alle Infe&en 

heel anders leert. Egt er al foo hy nog van een middel¬ 

rif fpreekt^ dat als een dunne draad de Scorpioenen 

onderfcheide , foo fchynt het dat hy ook aldaar de 

Eyerleydess dijiingueert, maar dit doet hy foo duy -• 

fier, dat daar haajl niets als een raatfel in opge- 

flüoten is. 

Evetiwel leert het my genoeg faam ^ dat de Scor¬ 

pioenen , die ik voor deefen tot geen Order wifi te 

brengen.^ tot de eerfte Order behoor en; dan met dit 

onderfebeyt, datfe levendig gebaart worden, daar 

de Luys alleen Eyeren of Neeten voortbrengt, waar 

uyt haare jongen naderhant voortkoomen. Soo dat 

het met de Scorpioenen toegaat, als met de levend 

haarende Slak, die haare Eyeren in haar lichaam 

felfs uythroeyt, en die dan leve^idig haart, hoewel 

op verjeheyde tyden; dat de Scor pioen te gelyk doet, 

barende op eenmaal fè jongen, die dan allenxkens 

(langroeyen, ende groutcr worden. 

Dan al foo de Scorpioenen van niemant, dat ik 

weet, ooit reght afgeheelt Jyn,, foo fal ikfe hier nef 

Jens in haar waare geflalte vertoonen. Het welk 

op dat ik te heeter fou mogen volbrengen , foo fal 

ik hem in hooft, borf, ende huyk verdeelen. Het 

hooft van de Scorpioen fchynt als met de horji veree- 

night, en. daar op vafi gehegt te fyn : '‘t geen ik on¬ 

trent alle gedroogde Scorpioenen, die ik oh gefen 

heb, foo hevinde. Midden op de horjl , of in het 

hooft^ heef hy twee ogen, en wat meer van voo- 

ren nog twee paar oog en, die als voor aan in het hooft 

fiaan. Waar onder haar twee korte armen, of tan- 

\gen, laat en fenz, die hem fonder alle twyfel dienen, 

Un de plaats vau de tanden^ die in andere Dieren fyn 

Aa 

/ 
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hy 

hb. 

CC. 

e. 

f 

&bfquc dubio, loco dentium, aliis Animantibus iraar mede 

concellorum,utitur, Tuumquepabulum commo¬ 

lit atque in os ingerit. Binae hae breves forci¬ 

pes , & quatuor fupra has oculi, a nemine , 

quantum novi, unquam animadverfi aut defcri- 

pti funt, fcd hadbenus negligcnter praetermifli. 

Scorpius autem hafce forcipes fivc dentes pror- 

lus introrfum in os fuum reducere valet, ut omni" 

no nihil eorum videri queat. 

Ad pronam pedtoris partem o£l'o crura articu¬ 

lata funt bb, in fex lingula divila articulos, 

quorum extremi binis quilibet incurvis unguicu¬ 

lis inftruuntur. Caeterum crura hinc inde pilis 

oblita funt. Ad anteriorem capitis oram bina 

confpiciuntur flagella, five brachia forcipata 

cc, ex quatuor articulis conflata, quorum extre¬ 

mus quali pollice munitus eft, cujus contradtio- 

ne forceps efficitur. Eli hic articulus fat craflus 

atque fortis, quippe validos in le mufculos con¬ 

tinens • prout in Cancrorum flagellis quoque 

obfervamus. Venter in feptera difterminatur 

annulos d ^ quorum ab extremo cauda exoritur, 

fex compolita ex articulis, pilo hifpidis, globu¬ 

lorum in morem conformatis e; horumce arti¬ 

culorum ultimus aculeo armatus eft f, 

D. Redi feribit, fe vidifle, quod Scorpio per 

fuum in cauda aculeum Ininimam quandam a- 

quae candidae guttulam exoneret : quod qui¬ 

dem facile crediderim; quum& venenum illud, 

quod Apes per aculeum fuum, in plagam pun 

gendo fadfam mingunt, pariter limpidiflimo li. 

quore conftet. Atque hinc eft, quod fufpicer, 

aculeum Scorpionis externum , fimili modo ac 

in Apibus, non efle nili vaginam, in qua verus 

demum aculeus delitefcir. Sufeeperam aliquan¬ 

do ifthoc in ficcato Scorpione inquirere; verum 

quoniam annulus caudae ejus ultimus, e quo 

prominet aculeus, in corneam duritiem ficcando 

abierat, haud potui ex votis fcopum meum alTe- 

qui. Attamen binos tum ibi tubulos animad¬ 

verti, qui in facculum veneniferum definere vi¬ 

debantur, & ab antica parte binos gerebant acu¬ 

leos : verum adeo h^c omnia erant perplexa, ut 

certi nihil de iis aufim affirmare. Quodfi vero 

vivum tum temporis Scorpionem ad manus ha- 

buiffem, perfacile mihi fuilfet, hanc rem liqui- 

endt 

fig. II 

do detegere. 

In alio quodam Scorpio bina anteriora brachia 

forcipata a a. quam maxime diferepantia vidi ab 

iis, quae paulo ante figuris verbifque delcripfi. 

Forcipes enim, ratione priorum, perexiguae e- 

rant, atque in finem acuminatum terminabantur. 

Ad anticam etiam capitis partem binae illae memo- 

ra- 

fyn voetfel vermaalt 

tot fyn mont brengt. Deeje tveee korte Scharen^ 

met de vier ogen daar loovcn^ die fyn van nienmnt^ 

dat ik weet, oit aangemerkt, of befebreeven: mmr 

tot nog toe over het hooft gefien. Deefe fchaaren of 

tanden kan hy heel binnen in fn mont trekken fo 

d.at fe ganfeb niet te merken Jyn. 

Onder aan de Borft Jyn de agt beenen gearücu^ 

/mt bb, dewelke haar yder in fes leden verdee- 

len, en waar van de nyterfte leeden met twee krom¬ 

me nagelkens of klaauwkens ^ verf en Jyn. Synde 

voorts de beenen hier en daar met hayr hefet. Heel 

voor aan het hooft fet tnen de twee armen of 

fcharen cc, dewelke uyt vier leeden bef aan , en 

waar aan het voorfle Ut als met een duym gewa- 

pent is, die als hy toeknypt de Schaar maakt. Dit 

Ut is redelyk dik ende flerk van maakfef alfoo daar 

vafle nmfculen ingeplaatfi fyn , als ook in de fcha¬ 

ren der Kreeften bevonden wort, De buyk verdeelt 

fg in feven ringen d, aan welkers laatfle de fort 

fig openbaart: dewelke uyt fes leeden gecomponeert 

wort, die ruygh met hayr bekleet fyn, en knoops- 

gewysvan firuBuiir e.- het laatfe Ut is met den 

angel gewapent f. 

De Heer Redi fhryft gefen te hebben , dat de 

Scorpioen een kleen droppelken wit waater door 

fyn angel in de flaart ontlafe , dat ik Ught kan aan- 

neemen ; aljoo ook het venyn in de Byen , dat fie door 

haar angel in de geflooke wond piffen , mede uit een 

helderf vogt befaat. En dit doet giffen , dat haar 

uyterlyken angefeven gelyk in de Byen ^ mee de niet 

als een koker is, waar in de waare angel nog is be- 

footen. Ik heb dit eens onderfoght, in een gedroog- 

den Scorpioen., maar alfoo kaar laatfe ring van de& 
fa art ^daar de angel op fiaat ,foo hart als hoorn- 

heen gedrooght was ^ foo kon ik myn oogmerk niet 

bereyken. Ik fag daar eghter twee pypjesin , dis 

in een fenyn beursken f beenen te eyndigen , en 

van voor en twee angels hadden: maar dit was alles 

foo confuys, dat ik daar niets poftief van kan ver- 

feekeren. Itidien ik doe ter tyt een levende Scor-^ 

pioen hadby der hant gehadt ,het was my Jeer Ught 

geweef, om dat klaar te ontdekken. 

In een andere Scorpioen heb tk gefen , dat de 

twee voorfle armenof fcharen aa , fer veel ver- 

fcheeldcn^ van die ik terflont ajgebeelt en hefchree- 

ven heb. Want de tangen waar en heel kleen , naa 

proportie van de andere , en fy liepen fpits toe, op 

haar eynfs, Hy had ook de twee genoetnde fcharen 
of 
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ratae forcipes vel dentes extabant; &fupra illos 

iitrinque tres confpiciebantur oculi, ut adeo ho¬ 

rum fenarius heic daretur numerus. Caetera 

priori Scorpioni is penitus fimilis erat: nifi quod 

& reliqua ejus membra hic illic aliquid adhuc, 

fed parum admodum , diferiminis ollendebantj 

uti ex icone manifeftum ell. Perelegans autem 

erat hic Scorpiunculus, atque ex parvitate for- 

cipum ejus facile quidem poterat cognofei, lon¬ 

ge his minus roboris fuilTe, quam prioribus: at¬ 

tamen quum & longiores fimul effent, tanto ite¬ 

rum commodius efcam valebant prehendere. 

oftanden , voor aan in Jyn hooft; en dan fag men 

daar boven aan veeerfyden drie oogen^ dat het getal 

van fes oogen uytmaakten. Anderfins quam hy 

heel over een met de eerjlc Scorpioen: hchalven dat 

ook fyne andere Ie eden nog hier en daar vtat vet- 

fcheelden, hoeveel niet Jecr veef als uyt de afbeel¬ 

ding blyken kan. Dit vcas een feer fraej Scorpioen- 

ke ^ en uyt de kleents van fjne fchaaren was het 

light kennelyk^ dat het op ver naa die kragt daar in 

niet hadt, als vtel de eerfte : dan alfoo de tangen 

langer voaren, foo vtauren fy voeer beqtiaam , om 

met Joo veel te meer gemakkeljkheid het aas op tt 

vangen, 

Vorders hoe de Dieren grooter Jyn , hoe iiy Joo 

veel te netter kennijje van haare leedematen kunnen 

proptcrea in permagno nunc Scorpione daarom ijldat ik nu in eèn heele groote 

Scorpioen alle de deelen^ die ik in tvoee vorige ver-^ 

Porro quo majora funt Animantia; eo exadtio- 

fem partium ipforum cognitionem affequi nobis 

datur 

omnes illas partes, quas in prioribus binis exhi¬ 

bui atque defcripfi, multo nitidius 8c diftindlius 

repraefentatum eo. Praeprimis autem bini illi 

dentes, five forcipes anteriores a, pilis afperae 

heic quam clariffime confpiciuntur. Tum & 

antici ejus oculi b, quorum ab utroque capitis 

latere fex numerantur, alii aliis ex ordine fenfim 

minores. In medio capite , qua parte id cum 

pedtore unitum eft, bini cernuntur oculi o- 

mnium facillime dignofeendi, qui hinc ab Au¬ 

ctoribus etiam animadverfi funt; cum tamen de 

aliis la. oculis nihil unquam adnotafle videantur, 

Infuper & caput, pedtus, venter, cauda, acu¬ 

leus, una cum cruribus, forcipibus, pilis, & 

unguibus, heic pariter multo diftindlius, quam 

ih binis prioribus, confpicua funt. Sex etiam 

crurum articuli ad amuilim tales huic funt, qua 

les Scorpiis minoribus. Qtnn & brachia quat¬ 

tuor heic conftant articulis, forcipesque gerunt 

horrendae m.agnitudinis. Verum in cauda nota¬ 

bile datur diferimen: ea enim tribus tantum gau¬ 

det articulis; cum Scorpiis minoribus cauda fex 

in articulos divifa fit. Attainen dubito, utrum 

hoc a natura lic fe habeat; quum animadvertere 

mihi videar, hujufce Scorpii, antequam ad me 

, iterumque 

articulatio- 

pervenit, caudam fuiffe fradlam 

conglutinatam, omnibus interim 

toont ende befchreeven heb^ veel netter ende dijiin* 

dier gaa afbeelden en befonderlyk Jyn tvoee voor-^ 

fle tandeit.^of fchaaren a, die ruyghhayrig fyn^ en 

die hier feer diJiinB fyn te [ien. Ais ook fyne 

voorfie oogen b, die aan vteerfyden van het hoojt fes 

fyn, en haar allenxkens van grooter tot kleender 

verminderen. Midden op het hoojt, dat met de borfl 

vereenight is, fet men de tvoee alderkennelykjle oa- 

gen, alfoo fy van de Autheuren, niet over het hooft 

gefen fyn.^ daar het fchynt.y dat fe van de andere iz. 

oogen noit iets' hebben aangetekent. Vorders foo 

fyn het hooft, de borji, de buyk, defiart, de angef 

neffensde beenen ^Jeharen , hayrkens ende klaauvven , 

hier meede veel kennelyker in, als in de tvoee voorgaan¬ 

de. Soo fen wy ook de fes leeden van de beenen 

geheel overeen te komen met die van de kleene 

Scorpioenen, als ook de armen, die vier leeden heb¬ 

ben , voaar van de fchaaren vervanrlyk groot Jyn. 

Maar in de Jiart is een confderabel onderfcheyt - 

want fe maar drie leden heejt; daar de kleene Scor- 

pioenen fes leeden in dcfelve hebben. Dan Ik twy- 

fel of dit naturel is, afoo het my fechynt, dat deefe 

Scorpioen in Jyn Jiart, voor al eer' \k hem kreeg, 

is gehrooken geweejl ^ en weer aan een gelymt ge¬ 

worden , fonaer alle de articulatien te vergaderen. 

De couleur van deejè Scorpioen is een gliniment 

pik fwart. 

Nog heb ik een andere Scorpioen, die ten naajlen 

hy defelve grootte' heejt., en die met vyf leeden in 

de Jiart verf en is; daar ik defelve opinie van heb, 

als van de andere, dat dit niet naturel feu fyn: al¬ 

foo ik geloof., dat in alle de foorten van Scorpioenen , 

\fes leeden in den flaart gevonden worden. Deejè 

nibus haud coadunatis. Color hujus Scorpio¬ 

nis picis inffar nigerrimus refplendet. 

Alius praeterea mihi eft Scorpio ejufdem pro- 

pemodum magnitudinis, cauda inftrudlus e quin¬ 

que articulis compofita; de qua tamen idem^ 

quod de priore fufpicor, haud videlicet ipfi hoc 

naturale effe : fiquidem perfuafum habeam, in 

omnibus Scorpionum fpeciebus caudam fex ar¬ 

ticulis conftantem depiehendi. Hic ex Ameri_l^‘_j- fj^y uyt Weflindien ter hantgekomen., en degroot- 

ca, alter maximus, cujus modo iconem exhi-j/?^, die ik feoo even ajgebeelt heb, uyt Oofindien. 

bui, Aa z Iho 
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bui, ex Indiis Orientalibus ad me delatus eft. A- 

mericani color idem ed;, ac ex Indiis Orientalibus 

oriundi. Hoc anno D. Padbrugge , Praefeótus 

Infularum Moluccenfium, Scorpionis eujufdam 

mihi tranfmift delineationem, qui ex fpadiceo 

coerulefcentis eft coloris, cauda fenis compofita 

ex articulis pollet, nec caeterum a maximo illo, 

quem ligLira repraefentavi, difcrepat, nifi quod 

dimidio minor fit. 

Tn Hollandia Scorpionum quaedam fpecies 

repetitur, qui perpufilli funt, nec corpore ma¬ 

jores, quam Cimex- aemulantur etiam Cimi¬ 

cem poftica corporis parte, quae in undecim an- 

nulos anguftos divifa eft;, & cauda caret. Sex 

modo crura ipfis funt, quorum e quatuor lin¬ 

gula articulis conftant. Peftus, quocum arti¬ 

culata funt crura, diftinclum eft a capite- hoc- 

que anterius roftro gaudet acuminato, pilis ob¬ 

lito. Pluribus praeterea oculis pollent, qui per 

utrumque capitis latus difpertiti haerent: ante 

oculos collocata ceiTAintur brachia, quae, uti 

antennae in Papilionibus, e capite pullulantia, 

quatuor ex internodiis conflantur, fl forcipes 

fimul computes, quorum eft eadem fabrica, ac 

jn Scorpionibus figurae fecundae paulo ante de- 

fcripfi. Omnes hae partes tenuibus pilis hifpi- 

dae funt, flmilifque coloris, ac Scorpiones vul¬ 

gares Germaniae &; Italiae. Modo memorata 

brachia, ratione magnitudinishujufceAnimalcu- 

!i, admodum longa funt &; grandia ^ nec quic- 

quam vifu eft elegantius, quam Angulares illi 

motus, quos eorum ope concitat Animalculum, 

quando graditur, atque, inftar Cancri terreftris, 

fefc promovet. Infedtum hoc frequens reperi- 

tur in fcamnis, arcis 6c feriniis, a longo tem¬ 

pore non repurgatis; ubi quidem, ut mihi vi¬ 

detur, minutis illis Pediculis 8c Animalculis, in 

pulvere ibidem fefe multiplicantibus, quorum 

plurimae dantur fpecies, vitam fuftentat, fuis 

nimirum , uti arbitror, forcipibus haec prehen¬ 

dens, 6c pabuli loco ingerens. Inveni etiam 

hoc Infedlum intra pannum coccineum, qui diu 

in cifta aflervatus erat. Plura de hoc animal- 

culo quae dicam, haud habeo. DeferipA id fe¬ 

cundum illas, quas in eo ex acicula fufpenfo, 

atque ficcato obfervavi, partes, 

M M E R D A M M11 

De couleur van de Wejiindifche komt over een met 

die van de Oojlindijche. Dit jaar is my van de 

Heer Padbmggc, Gouverneur op de Molukfihe ey- 

landen, de tekening van een Scorpioen toe gefonden, 

die van een hruyn blaauvoe couleur is, hebbende fes 

articulatien in den ft aart ^ hy verfchilt van de groot¬ 

je Scorpioen , die Ik ajgeheelt heb, niet anders, 

als dat hy de helft kleender is. 

In Hollant vint men een fort van Scorpioenen, 

die feer kleen Jyn., en niet grooter als een Weegh- 

lujs van lichaam, daar bet agterlyf ook veel naa 

geijkt , dat in 11. fnalle ringekens verdeelt is. 

Defelve hebben geen ftart. De heenen fjn maar fes 

in het getalbeftaande ieder uyt vier articulatien. 

De borft, daar de beenen meede gearticuleert fyn ^ 

is van het hooft onderfcheyden , dat voor aan een 

fpitze hek heeft ^ met hayrkens hefet. Sy hebben 

verfcheyde ooghkens, die aan voeerfyden van het 

hooft verdeelt fiaan, ivaar voor men de armen ge- 

plaatft fiet, die uyt het hooft fpruyien, als deHoorn- 

kens in deKapelleties. Defe armen beflaan uyt vier 

articulatien ^ met de fchaar en; die in baar maakfel 

overeenkomen met die van de Scorpioenen , m de 

tweede figuur befchreeven. Alle deefe deelen fyn 

hayrkens hefet, en van couleurals de or~ 

dinaire hoogduytfche en Italiaanfche Scorpioenen. 

De genoemde armen fyn , na proportie van dit 

Dier ken , feer lang en de groot, en m,en kan niets 

fraajer ter werelt fien , als de rare beweegmgen , 

die het daar meede maakt, wanneer het voortgaat 

en als een Krab , die op het hnt leeft, fig komt 

te beweegen. Men vind dit Dier ken tn de banken^ 

kaften en kiften, die in lang niet g efuyvert fyn, 

daar het leeft, foo ik vertrou, by de kleene Luys-; 

kens en Dierkens, die haar aldaar in het ft of voort 

teelen, waarom dotter veele foorten Jyn^ En die 

vangen Jy op , foo ik geloof, met haare tangen , en 

Jy gebruyken die tot voetJeU Ik heb dit Dierken 

ook gevonden tiftcken root laaken , dat lang in een 

kift geleegen had. Meer kan ik van dit Dierken 

niet feggen , dat ik alleen befchreeven heb , naa de 

deelen, die ik daar tn heb geohferveert, naa dat ik 

het aan een fpelt geftooken, ende gedrooght hadt. 

Hifto- Ver- 
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Hiftoria naturalis COCHLEAE 
OPERCULARIS^ iconibus accura- 

tijjimis illujirata. 

INTRODUC TI O. 
Quamvis inter impura Animantia, quibus 

vefci vetitum erat, apud Judaeos relatus 

fit JLimax: haud tamen omnem penitus ufum 

ejus rejecerunt. Regius enim Pfalmiftes mo¬ 

rale dogma inde mutuatus optat, ut impii, col- 

liquefcentis inftar Limacis , interire cogantur. 

Qiiare, ut immundum fit & mucofum Animal- 

culum Limax, haud minus tamen ab illis con- 

fidci-ari meretur, qui Opera Domini invefiiga- 

rc adlaborant. 

Multae etiam Gentium Chrifto addidtarum 

Limacibus vel inter bellaria menfae fecundae 

vefcuntur; quamvis tamen omnes Limacum 

fpecies huic non adhibeantur ufui. Sola enim 

Cochlea valvata, Alie-Kruyk vocata, quae in 

mari aut aquis degit, codla prius & probe fale 

condita, nodra in Patria, comeditur, nec fere 

fapidum quidpiam habet, praeter hepar j cum 

mufculi ejus tenaciores fint. 

Aliae Nationes , uti Itali, Teutones, & Gal¬ 

li , Cochlea vinearum hunc in finem utuntur, 

illo praefertim tempore, quo ea poft menfium 

aliquot inediam a fordibus fuis femet repurga¬ 

vit. Tum enim in domunculae ejus orificio 

operculum, tanquam exgypfo,concrefcit,quod 

terram, aliaique quasvis illapluras quisquilias 

arcet: fiquidem id genus Cochlearum ultra 

feptimeftre fpatium, ab autumnali nimirum uf- 

que ad vernum tempus, fine ullo proiTus motu 

jaceant omni vidlu abftinentes. 

Cochlearum domunculae, fanguis, atque o- 

percula, fuos quoque in arte Medica ufus prae- 

ftant. Inter opercula autem praeprimis heic me¬ 

moranda eft Blatta , fi ve operculum Muricis 

vel Cochleae purpuriferae, quod cum Byzan¬ 

tio, oppido quodam Africae, in qua olim purpu¬ 

rariae officinae vigebant, ad nos deferri foleat, 

inde Blattae Byzantinae nomen obtinuit. Atta¬ 

men hodie quaecunque Cochlearum opercula in- 

difcriminacim hoc nomine infigniuntur ^ quam¬ 

vis tantae dentur haec inter opercula & totupli- 

ces difterentiae, ut integer de iis tradtatus, fuo 

fane ufu non cariturus, conferibi pollet. 

Mihi propofitum nunc eft, de Cochlea Vi¬ 

nearum, five Operculari dida, agere, ejufque 

& 

Verhandeling van de V/YNGAART-* 

SLAK, door keiirlyke afbeeldingen 

opgeheldert. 

INLEYDING. 
HOewel de Slak onder de onreyne Dieren hy de 

Joden gejielt is, die men niet en vermoght 

te eeteu: eghter foo is haar gebruyk niet i’enemaal 

by hm verworpen geweejl. Want de Koninklyke 

Sanger^daareen zedelyke leering uitnemende pvenfchh 

„ Dat de godtlofen, als een fmeltende Slak moeten 

„ heene gaan. ” Soo dat, hoewel de Slak een on- 

reyn , ende Jlymerigh, dier ken is, evenveel laat het 

niet naa aanmerkelyk te weefen^ voor die de wer¬ 

ken des Heeren onderfoeken. 

Vele Volkeren onder de Chriftenen eten felfs 

de Slakken voor een delicaat nagereght: Hoewel dat 

alle foorten van Slakken daar niet toe gebruykt 

worden. Want het is alleen de Alie-Kruyk, Y geen 

een zee of waterjlaxken is het welk men in ons 

Vaderlant daar toe gebruykt, naa dat het gekookt 

en welgefouten is. Synde het voornaamfle gedeel¬ 

te , dat daar fmakelyk in is, niet anders als de le¬ 

ver , want de fpierenJyn taey. 

Andere Volkeren, als Italianen., Hoogduytfchen, 

en Franfchen, die gebruyken daar toe de Wyngaart- 

Slak, en dat voornamelyk op die tyt, wanneer hy 

Jigh gefiiyvert heeft van fyne onreynigheeden, heb¬ 

bende eenige maanden langh uytgevafl. Op welken 

tjt in de mont, of opening van het hoornken, een 

dckfel als van plaajler groeit , dat haar voor alle 

invallende aarde en andere cnrejnigheid bewaart. 

Door dien fy over de zeven maanden, als van het 

najaar tot het voorjaar, fenemaal Jonder eenige be- 

wegingh fiil leggen , en van eten ophouden. 

In de Medicynen hebben de huyskens der Slakken 

mede haar gebruik, als ook de Slak , fyn bloet en 

dekfel fclve. Onder welke dekfels hefonderlyk de 

Blatta is, of het dekfel van de Burper-Slak. En 

alfoo dejelve van Byzantien een oort uyt Ajri_ 

ca , daar men veel purper wel eer verfde, pleeg en 

gevoert te worden, fo hebben die de naam van 

Byzantynfcke Blattas verkreegen. Maar tegens- 

woordignoemt menin de winkels alle dekfelsvan Slak¬ 

ken fonder onderfcheyt met die naam. En dat n.et 

tegenflaande, dat het verfchil ende onderfcheyt in 

defe dekfels zoo groot ende menigvuldig is , dat 

men daar een garfch traJaat van fou kunnen befchry- 

ven, het geen fyn nuttigheid fou hebben. 

Myn voorneemen tegenswoordigh is, om van de" 

Wjngaart Slak te handelen, en Jyn aart en voortte^ 

B b ling 
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& indolem & propagationis modum defcribere; 

id quod Anatome accuratiffima exfequar. Hu¬ 

jus enim ope inter alia demonftrabo, quod Ce¬ 

rebrum & Medulla fpinalis fuis heic gaudeant 

mufculis; &: quanam ratione vile ifthocAnimal- 

culum,miraculo omnium miraculorum maximo, 

non folum diftindtiflime cognofcendos & vel 

palpandos gerat oculos; verum & quomodo id 

in uno e:odemque corpore fimul & mas 6c foemi- 

na fit: ut adeo illud aeque, ac alia omnia Ani¬ 

mantia, per generationem ex ovo prognafcatur. 

Patebit hinc, quam fabulofum fit, quod ajunt: 

Limaces ex limo nafcuntur. Quod enim Lima¬ 

ces ex limo Sc muco oriantur, mera fane funt 

illorum fomma, qui totam aetatem legendis li¬ 

bris terunt, atque propterea admiranda DEI 

Opera contemplari praetermittunt. 

Porro hinc quoque elucefcet, quod Animal- 

culum hoc ad priorem ex quatuor naturalibus 

mutationum Ordinibus fpeciem , in qua Iniedta 

abfque alio intercedente medio,mox ex ovo pro¬ 

deunt, referri debeat: quemadmodum in gene¬ 

rali Infedlorum hiftoria accurate defcripfi. 

Hanc itaque unicam Limacum fpeciem, quos 

Brabantiae & Flandriae incolae idiomate Hifpa- 

nico Caracol appellant, hoc nunc loco defcri- 

bam. Fieri enim nulla ratione poteft,utfingu- 

las quasvis Cochlearum, Concharum, Conchy¬ 

liorum, Turbinum, & univerfim omnium hu- 

jufcegeneris Animantium, quae vel intra teftas, 

vel nuda degunt, fpedes pertrademus: licet 

eae omnes huc pertineant. Id enim fufcepturo 

necellum foret,totam in unum cogere Naturam^ 

omnefque regiones, mana & aquas fuis incolis 

fpoliare. 
Verum fuo tamen loco interferam,quaein qui. 

bafdam aliis Cochlearum fpecicbus obiter vidi 

atque obfervavi: cujufmodi eft Limax domefti- 

cus, cui lapillus fterni loco eft; tum & Cochlea 

vulgaris, circa vias reperiunda, quae, aeque ac 

prior, nuda eft. De Cochlea hortenfi itidem 

nonnulla tradam ; tum de Cochlea aquarum 

dulcium; de Cancello vel Cochlea manna; dc 

Pinna, aliifque quibufdam Cochlearum fpecie 

bus, quas videre atque tradare mihi contigit; 

funt inter eas nonnullae, quae in arboribus vi¬ 
vunt ; aliae autem admodum rarae, quibus per- 

verfam Natura fpiram donavit. 

ling U befchryven, dat ik door een feer nankenrigt 

Anatomie doen fal. Waar in ik onder anderen Jal 

betoonen , dat de Herfenen ende het Ruggemerg 

haare mufculen gegeven fjn, en dan hoe dat dit ge¬ 

ringe Dierke, tot een wonder aller wonderen^ niet 

alleen feer aanmerkelyke ende taftbare oogen heeft; 

maar ook hoe het Manneljk ende V'rowweljk is Jk- 

men in een en het felve lichaam is. Sao dat ly 

door voortteling even als andere dieren, meeds uyt 

een ey voortkomt. Waar uyt men fien fal, hoe fa¬ 

buleus is het feggen^ dat Slakken uit fjm geboren 

werden. Want dit voorgeeven, dat de Slakken uyt 

flik en fym jouden groeyen fjn niet als dromen.^ 

van die al haar tyt in de hoeken verf jten, en dancr 

door de verwonderlyke werken Gods verwarelufa 

te befchouwen. 

Waar uyt dan vorder kennelyk fal worden^ dat 

dit dierke onder de eerfie foort van de vier na¬ 

tum lyke order en der verandering , waar in dt 

Bloedelofedierkens omniddelyk uyt een ej komen .^moet 

geflelt worden. Ge Ijk ik dat felve omflandelyk heb 

befchreeven in myn algemeene hiflorie defer Diersm. 

Deje eene foort van Slakken, dewelke de Bra¬ 

banders en Vlamingen , met de Spaanfche naatu van 

Caracol noemen., (al ik dan alleen hier hefciryvsn. 

Want om dat van alle de foorten der Slakken, Schul¬ 

pen., Hoornkens, Wervels, en al wat in fchalen en 

bujten fchalen woont, te doen ; is fenemaal om- 

mogeljk: Hoewel fy alle hier toe beboeren. En 

als dan foo fou men de ganfche natuur moeten by 

een halem, en alle landen , zeen, en wateren, van 

hunne inwoonderen beroven, om dat te doen. 

Evenwel fal ik op zjn plaats hier by voe¬ 

gen , wat ik ter loops van eenige andere foorten van 

Slakken gefu-n en ondervonden heb, als van de 

Huysfuk, die een fieenken tot zyn baf been heef: 

En ook van de ge??seene fak, die men by de weegen 

vint, dat alle naakte Slakken Jyn. Van ge ly ken ^ 

fc.l ik iets fggeu van de lujnfak; van de kevies- 

flak; van de Krab- en Zeefak: van de Vinne, en 

van eenige andere foorten van Slakken, die ik gefea 

ende gehandelt heb: en waar van eenige foorten op 

de bomen Ie even ,en andere, die feer raar fn , wel¬ 

ken een verkeerde dray van de natuur gegeven is. 

CA- H E '1 
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CAPUT I. 

De Tefidy & molli Cochleae parte, in ge¬ 
nere: tum de quatuor Corniculis fupra^ 
e capite ejus ^ porrectis: atque de Oculis 
ibi confpicuis, Jlgillatimi ubi horum fa¬ 

brica Cr motus exponitur. 

HET L HOOFTSTUK. 

Van de Hoorn, en het weeke gedeelte 

des Slax, inliet gemeen. En dan van 

de vier Hoornkens, die hy boven op 

iyn hooft heeft: en van de Ogen, die 

daar in te fien fyn, in het befonder: 

hoe fy gemaakt fyn en bewogen wor¬ 

den. 

ANtequam de corpore vel molli parte 
Cochleae agere aggrediar j nonnulla prius 

de parte ejus dura five tefta proferam, quae fane 

perperam Cochleae domus vocatur, h hanc di- 

ótionem propria fignificatione accipimus: fiqui- 

dem vera iit ipfius Cochleae cutis, qua fine ae¬ 
que parum vivere poteft Cochlea; ac homo, cui 

deglupta eft cutis, aut Aftacus Ilia nudatus tella, 

vel Teftudo e pelle fua protradfca. Quapropter 

cruila haec pro vero ofle Cochleae habenda eft, 

in quo ejusmufculi defixi funt: haud aliter, ac 

mufculi Animalium quadrupedium offibus adfixi 

atque uniti funt. Quod ipfum & in Mytulis 

liquido eft videre, & fuo tempore a me accura¬ 
te demonftrabitur. 

Verum ut ad mollem corporis Cochleae par¬ 

tem tranfitum faciamus; notandum eft, quod, 
fi Cochlea ita, uti fua cum tefta prorepit, con- 

fideretur, ipfius corpus, quoulque extra teftam 

prominet, circiter tres cum dimidio pollices lon¬ 

gum, binofque propemodum pollices latum fit. 

Tab. IV. in eo autem anterius, in capite, quatuor conlpi- 

ciuntur Cornua, bina nimirum majora aa, to- 

tidemque minora bb, nullis pundtis notata. 

Sub his externa ejus Labia, atque Os,fefc offe- 

g runt c. Inter primum vero & fecundum cor- 

niculum Foramen/1. videri poteft , equo gene¬ 

rationis organa protuberant atque cxtumefcunt: 

id tamen apprime femper claufura eft, nec vifui 

patet, nifi quo tempore mutuum celebrant coi¬ 

tum Cochleae. Retro, ad teftac marginem ver- 

e. fus,craiTum cernitur Labium five Limbus ^-jqui 

ab omni parte, tam intus, quamextus, margini 

exteriori, & fuperficiei interiori teftae fefe fir¬ 

miter applicat. Pars autem ifthaec fimilis eft 

velamini five velabro, quod in nudis Cochleis 

fu per anteriore corporis parte haeret, & fubter 

quod illae fuum caput atque cornicula reducunt 

abfeondunt, ficubi contredtantur. In hoc La¬ 

bio five Limbo biniad dextram hiatus confpiciun- 

ƒ. g. tur, alter ƒ excernendis faecibus dicatus; alter j-. 

EEr Ik my tot het verhandelen van het lichaam^ 

of het voeeke gedeelte van de Slak begeef, 
foojal ik eerfi iets van het harde gedeelte ^ofde fchaal 

feggen^ dewelke feer verkeert het Slakken huysken 

genoemt wort, zoo men die eigentlyk veil neemen 

voant het is de voaarachtige hnyt van de Slak felve. 

En fonder devoelke hy alfoo weinig keven kan^ als 

een menfeh diegevilt feu veefemof een Kreeft die uyt 

fyn fchaal, en een Schilpadt die uyt fyn hnyt was 

getrokken. Hierom moet men defe korft, als hst 

waaraghtige heen van de Slak aanmerken, waar in 

Jyne fpieren ingeplant worden: even aleens,gelyk de 

mufeiden der viervoetige Dieren aan haare beende¬ 

ren vaft geheght, en daar meede vereenight worden. 

Gelyk ook in de Moftelett klarelyk te fien is; en als 

ik op fyntyt omftandelyk betonen fat 

Maar om tot het weke gedeelte van het lichaam 

over te gaan, foo moet ?nen aanmerken, dat als men 

de Slak aanfiet op die wys, als hy met fyn Hoornken 

voortkruyptdat fyn lichaaiit ft geen ftaar'ibuyten 

komt hy de vierde half duym lang is, en hy de twee 

hreet. Hier in fiet men voor aan in het hooft vier 

Hoornkens, twee groote a a, met twee kleene b b, die 

geen ftipkens hebben. Daar onder vertonen fig 

fyne uytwendige Lippen, en Mont C. En tujjchen 

het eerfte ende tweede 'Hoornken is te fien het Gat d, 

waar door de. teel deelen nytpuylen ende opfcoel- 

len: dan het is altyt onfigtbaar en heel toegefiooten, 

ten J'j op die tyt,als ff malkander hfeennen in het 

Jpeelcn: Agbter aan tegens fe hoort van het hoorn¬ 

ken, daar fiet men een dikke Lip oj Rand t,dewelke 

haar overal, foo wel inwendigh als ujtwendigb, te¬ 

gens de buytenfte kant, en de binnenfte vlakte van de 

Hoorn , ftg aanfiiiyt. Dit deel komt over een met 

het dekfel of de luyfel, dat de naakte Slakken, ho¬ 

ven op het voorfte van haar lichauin hebben, en 

waar onder fy haar hooft en hoornkens inhaaien 

en verbergen, als men haar aanraakt. In defe 

Lip of Rant fyn aan derechter fyde twee openingen 

te fien, de eene i om haar afg ank deur te lofthi: 

de tweedè g om de lught daar door in en uyt te laa¬ 

ien. Verders fyn in dit lichaam feer aanrnerkelyk 

at- Bb 2. te 
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attrahendo 6c emittendo aeri inferviens. Por¬ 

ro in corpore hoc quam rrianifeftürime videri pof- 

hhh. funt planae illae lataeque Fimbriae h h h, qua- j 

rum ope pracprimis fefe movet Cochlea j fiqui- 

dem validis ex mufculis conflatae flnt: Pedem 

hinc Cochleae eas nomino. Eftenim pars haec 

quodammodo limitis Vefpertilionum atque Ana¬ 

tum pedibus, quorum digiti per membranas in¬ 

ter fe concreverunt. Hic Pes lubtus pellicula lit¬ 

tis tenui obduftus eft ^ fuperna autem parte pun- 

dbis vel tuberculis glandulofis, non uniformibus, 

diftinguitur ^ inter quae plurima vafa decurrunt, 

j j. Omnia tamen ifthaec deinceps prolixius exponam. 

Ó Quodfi deinde tefta externa/, live potius os 

lapidofum, de hac molli corporis parte abftrahi- 

tur • tum vero occulta vcl interna illius pars mol¬ 

lis in lucem prodit, quae quidem ejufdem pe¬ 

nitus 6c figurae 6c fabricae eif, imo vel ipflffimos 

J illos in gyros, atque cafdem fine ullo difcriminc 

in fpiras turbinatur y&^ac ipfa Telia:excipe fakera, 

quod omnia mollia lint 6c flexilia, neque vel mi¬ 

nima duritie praedita. 

Intellina tantum non omnia heic transparent, 

quoniam corporis membranae heic loci mollifli- 

mae funt 6c tenuiflunae,plunmifque vafis pertex¬ 

tae. Quum enim dura cutis hinc detradta eft, 
vel minima laefio hujus membranae facit, ut pal¬ 

lide caerulus Cochleae fanguis, mucofi inftar hu¬ 

moris, inde exftillet. Id vero ideo contingit, 

quia corpus, uni verfum , ab oiiini parte, venis 

avteriifque plurimis intertextum atque confitum 

eft. Propterea fi quis particulam quandam Fim¬ 

briae vel Pedis ejus forficula dextre abfeiderit , 

totos moxfanguinis rivulos cura impetu prorum¬ 

pere videbit. 

te Jten, fyne platte en hreede Somen^ of Boorden 

h h h. Waar mee de de Slak Jtg voornamelyk be- 

iveeght, om dat fy uyt fixare fpieren bejiaan ; om 

ivelke reden ik haar de Voet van de Slak^ noem. 

Gelykervijs men in de yiederniuy fch ende de Ent- 

vogels haare voeten tneede foo vliejig Jiet aan een 

gegroeit te fyn, en ivaar mee de dit deel eenige ge- 

lykenis heeft. Va7i onderen is deefe voet met een 

redelyk dunne hnyt overtrokken: van hooven is Jy 

met penkelkens, of kleene klieraghtige voratkens , 

die ongelyk van maak fel fyn ver deelt; vsaar tufehen 

veele vaten lopen. Van het voelk alles ik in bet 

vervolgh hreeder handelen fal. 

Wanneer men nu de buytenjle fchaal i,, of anders 

het fteenaghtig heen , van dit voeeke gedeelte des li- 

chaams afnee^nt, foo vertoont fg het verborge, oj 

invoendige vseeke gedeelte des /elven. Dat even op 

de/elve yoys, foo in gedaante 'als maak fel is, geljk 

de Hoorn JeIve; jaa met de eygenfte krinkelen en 

drayingen k, fonder eenig onderjeheyt: alleen dat 

alles JaJt ende buyghfaam is, fonder de minjie har¬ 

digheid. 

Meejl alle de Ingewanden fchynen hier door, om 

dat de Vliefen des lichaams op haar weekjie 

diinfte daar fyn, en met verfcheyde vaten doorwee- 

ven. Want alfoo de harde huyt daar afgenomen 

is , foo loopt op hetminfle quetfen van dit Vlies het 

bleek blaauwe Moet van de Slack, als een lymige 

vogiigheid, daar uyt. Dit ko7nt 07n dat het gan^ 

fche luhaa7n , over al, met veele aderen en Jlagha- 

de^-en gehoorduu7-t ende doorweeven is.' Hierom Jo@ 

?7ien met een fchaarken een gedeelte van Jy’n Sootn iof Voet, veer dlg af/hyt, Joo fal men heele Jiralen 

hloet daar gudfent uyt fen Jprmgen. 

Tab. VI. 
ïig. II. 

a. 

Tab. IV. 

aa. bb. 

ïlg.V. 

eee. 

AdTeftam fiveOs Cochleae amovendum, for¬ 

cipe opus eft planis hemicyclis inftrudta, cujus 

ope Tefta fenfim avellitur atque frangitur; donec 

ad eum perveniatur locum, ubi corporis Mufeu- 

li in Teftara implantati funt a, quorum deinde 

tendines fpathula plana feparari debent: poftmo- 

dum pergitur Tcftarh defringendo, ulque dum 

circiter ad finem ejus fpirarum perventum cft^ 

nec nifi unus vei duo amplius gyri fuperfunt: 

caudulaenim,qua corpus terminatur, tum quam 

facillime educi poteft. 

Singula quatuor Cochleae cornicula a a, bb, 

id commune habent cum parte fuperiore cutis 

corporis, quod minuris granulis glandulofis, in 

aequalibus eee, tanquam verruculis, ornata 

fint: eo.tamen cum diferimine , quod, quae in 

corniculis dantur, minora appareant atque fubti- 

lius divifa. Cornicula, microfeopio confpedla, 

V viri- 

0777 de Hoorn of het Been van de Slak af te ligh- 

ten, moet men een nyptang met platte beugels ge- 

hrujken, daar 7nen het Hoornke7i allenxkyns mede 

ajk77ypt en breekt, tot men op de plaats komt, daar 

de Spieren van het lichaairt den Hoorn ingumt a 

voorden; welkers peefe7i men daar tiiet een plat 

fpadelken moet affeheyden: en dan voorts de Hooint 

af breek en, tot men ofitrent het eynde van fyne dra¬ 

yingen komt, foo dat hy maar eens of twee 777aal 

meer te krmkelen heeft: dan volgt het Jiartke , 

daar het lichaain fig in eyndight, heel gemakkelyk. 

Alle de vier hoornke77s de Slak aa, b b, die 

hebben dit ge777een, met het bove72jle gedeelte der 

huyt van het lichaa7n, dat fy met kleene, ongelyke, 

en klier aghtige gremkens eee, in 7nanier als Wrat- 

kens verciert fyn: dan met dit onderfcheyt, dat Jy 

daar kleender en fuhtielder van verdelingen bevon¬ 

den worden. DeweBce als men wet een vergrootglas 

be-‘ 
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viridefcentc veluti & tranflucidae materie, gela- 

tinae vitulinae aemula, conftare videntur ^ per 

quam nonnulla pundta albicantia tranfparent, 

quae quidem pro Glandulis habeo, quarum ope 

Cochlea fuum gluten aut mucum fecernit. Hic 

vero mucus non univerlb fblum corpori, led & 

ipfis hifce corniculis perpetuo humedtandis infer- 

vit; quod quidem fummopere necelTarium ede 

arbitror j quandoquidem illa mox introrfum 

reducenda, mox rurfus extrorfum protendenda, 

continuo glilcere debent. Id vero fieri haud pof- 

fet, nifi perpetuo humefcentia lervarentur. 

Quamvis autem omnia haec quatuor Cornicula 

notatu perquam digna fintj attamen bina fupe- 

riora atque longifllma, prae reliquis, figillatim 

confiderari merentur: tum quia admodum fingu- 

laris eft, omnemque fuperat aitem, ille motus, 

quem fummus Architedtus iis impertivit; tum 

praelertim, quoniam ea Oculos corporis, tan- 

quam bina pundta nigricantia, in extremis fuis 

apicibus prae fe Ierunt: quos quidem motu haud 

deferibendo, at nihilominus regulari, mox ex¬ 

tra corpus protendunt, mox iterum contradrio- 

ne velociffima intra abdominis cavum recon¬ 

dunt. 

Novi equidem, quod multi illorum, qui horum 

Animalculorum naturam fpeculando tantum ex- 

pifeari adlaborarunt, pundtahaec nigricantia, in 

apicibus corniculorum confpicua, oculos adpella- 
verint: verum & ipfos hos Audlores fuamet phan- 

tafia ab hac rurfus opinione avocavit; quum vi¬ 

derent, Cochleas haecce cornicula fere ad omnia, 

fine ullo diferimine, objedla offendere, nec ulla 

vifus in iis vigentis indicia praebere. Verum 

naturae cognitio per fola ratiocinia non acquiri¬ 

tur ; experientiam nifi his,ut fundamentum, jun¬ 

xeris , aeternum errabis. Quapropter, miflis 

conjedturis, Oculos hofce, eorumque Membra¬ 

nas, Humores, Mufculos & Nervos,juxta ac ex- 

periundo didici ,delcribam: quo tandem recondi¬ 

ta haec, atque aeternum celebranda,DEI Miracu¬ 

la omnibus patefiant Operum Ejus amatoribus, 

quibus datum nonefl:,ut marce proprio ifthaec in- 

veftigare queant; unde veritatis quidem fitien- 

tifiimi, verentur tamen, ne virus mendaciorum, 

loco probe nutrientis alimenti verae cognitionis, 
ipfis propinetur. 

Ut autem omnia haec aptiore ordine,atque do¬ 

ctrina clariore,a me proponantur; icones harum- 

ce partium omnium ipfi mox deferiptioni conjun¬ 

gam. Primum igitur, quod in Corniculis fupe- 

rioribus animadverti meretur, eft extremus eo- 

ram Apex, in quo tres peculiares particulae con- 

fpi- 

hejiet, haar als van esn groenaghtlge dodrfihy» 

nende Jioffe te fyn vertonen , op de manier als 

kalfs lil, 'waar door heen eenige kleene voitagbtige 

flippelkens jehynen, die ik voor de Klierkens neem ^ 

waar uyt de Slak fyn lym of ftym komt te fhey- 

den. En waar door niet alleen het gehele lichaam^ 

maar ook deefe hoornkens geduurig hevoghtigt 

worden: dat ik ook^hoognootfakelyk oordeel te wee^ 

fem om dat fy geduurigh dan inwaarts aange^ 

Jlroopt, en dan iveer buytewaarts uytgedroopt 

worden. Het geen niet en fou kunnen gefihieden, 

indien fy niet geftadigh hevoghtigt wier den. 

Hoewel alle deefe vier Hoornkens feer feltfaam 

fyn foo fyn de twee hovenjle en langhfte befon- 

derlyk opmerkens waardigh niet alleen ten aanfien 

van haar beweeging , die foo raar en overkunjiig 

van den Opperften Maker uytgevond’en is ; maar 

voornamentlyk om dat fy de Oogen van het lichaam ^ 

in manier als van twee fwarte puntkens, op haa^ 

re uyterfte tippen ten toon draagen: dewelke Jy door 

een onbefchryfelyke en noghtans ordentelyke bewee^ 

gingh^ dan buyten het lichaam.^ dan wederom door 

een overjhelle t^ ftmentrekking., binnen in de holte 

van de buyk verbergen. 

Ik weet wel, dat veele, die op de natuur defer 

Dierkens alleen gefpeculeert hebben , deefe Jwarte 

ftipkens, die fy op de hoornkens dragen , ogen 

hebben genoemt , maar haar eyge inbeeldingh 

heeft dit gevoelen ook weer verwurgen; om dat de 

Slakken met defelve haaf over al tegens aanfloo- 

ten , fonder onderfcheyt van voorwerpfelen te maa-^ 

ken , of eenige tekenen van gefgt te betonen. 

Maar door reeden alleen fil men noit de natuur 

Ie er en bennen, want de ondervindingh moet verbon-^ 

den of getrout fyn met de reeden, of men fal eeu¬ 

wig dwaaien. Hierom de gifjingen daar laten¬ 

de , foo fal ik deefi Oogen, haare Vliefen, 

Vogtigheeden, Spieren en Senuen , uit. de ervarent- 

heid felve hefchryven: op dat deefh verborge en 

euwigwaarde wonderen GODS alle liefhebbers fy- 

ner werken fouden bekent worden, dewelke het 

vermogen niet gegeven is , om deefe dingen felfs 

te onderfoeken, waar door fy hongerig e7i dorflig 

fynde naa de waarheid, het fenjn der leugen , m 

de plaats van de voedende fpyfe der opreghte 

kennijfe, vreefen in te neemen. 

Maar op dat ik alles foo veel te beq^uamer ert 

tot een klaarder begrip fou voorf ellen ; foo fal ik 

de uytheeldmg ende de befchryving van alle deefe 

deelen te Jamen voegen. Het eerfie dan , dat in 

de hovenfle Hoornkens aanmerkelyk is; dat is het 

uyterfe Topken, of tipken van het felve; waar in 

C c drie 
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Tab, IV. 
fig. I. 

aa* 
fig. V. 

a. 
y. 

d. 

ƒ• 

Tab. IV. 
fig. I. 

t. 

JOANNIS SWA 

fpiciendae funt. Prima quidem harumce parti¬ 

cularum , in medio collocata, pundlum eft ni¬ 

gerrimum aa^ quodipfum verus Cochleae oculus 

exiftit a. Altera paiticula eft oculi hujus Ner¬ 

vus opticus qui gibbere quodam, globuli in- 

ftar , per cutem extuberat. Tertia demum ex¬ 

tremum conftituit apicem Mufculi oculi c, quo 

cutis externa, aequabiliter fuper eo extenfa, pri¬ 

mum introrfum fledtitur aut retrahitur, quando 

Cochlea oculos fuos intra corpus reducere cona¬ 

tur ; qui quidem motus femper circa illam in¬ 

choat oculi d. diviftonem, quae medio, inter 

mufculum ejus nervumque, loco datur. Quum 

vero apex hujufce mufculi paulo, quam ipfe o- 

culus hujufve nervus, magis promineat; hinc 

omnes ille oftenfiones prior excipit, fic^uando 

contingit, ut corniculum ad aliquid impingat. 

Unde fte pulchre defenditur, atque incolumis 

fervatur oculus. Porro extremi hi corniculo¬ 

rum apices ad laevitatem uiqiie tenft funt, 

Ihperficie gaudent fpkndentc, nonnihil rufta, 

verruculis experte. At vero Glandulae eee, 

paulo humilius, infra globofum corniculi gib¬ 

ber fttae comparent, quae vel intrinfecus etiam 

per minima pundta albicantia dividuntur : fulci 

autem, inter has glandulas in profundo con- 

fpicui, ipfa funt vafcula, quae ad omnes 

hafce partes humorem glutinofum advehunt, 

rurfumque ab iis reducunt. Atque ut memora¬ 

tus mufculus & nervus apte collocari poflent, 

totum corniculum intus cavum/1- efformatum 

eft; unde, fi id tranfverfim difcindkur, bina¬ 

rum illarum partium extrema ibi intus lefe 

confpicienda offerunt. 
Ut aurem clarius haec res intelligatur, Co¬ 

chleam aperire necefium eft : cui quidem nego¬ 

tio exftquendo fubtilcm oportet adhibere atque 

acuminatam forficulam , cujus altera cufpis glo¬ 

bulo ,, de cera figi liari formato , praemunienda 

eft, ne partes internae ea faucientur.Tum vero, in 

medio dorfi inchoata feftione, corpus, ad limbum 

ufque Cochleae e, incidendum eft: deinde autem 

forficula antrorfum diredla cutis diffecari debet 

ufque ad capitis anteriora, inter bina fuperiora 

cornicula. Primum , quod tunc mox fub cute 

cccurnt, eft mufculofa quaedam membranula, 

pertenuis & fubtilis, omnes internas partes in- 

veftiens , & hinc inde mufcularibus fibris , 

transverfim ab uno corporis latere ad oppofitum 

decurrentibus, atque in ipfa ibidem Cochleae 

latera infixis, inftrucfa. Porro & Ventriculum, 

Sc organa Generationis, & fimilia, licet confpi- 

cere. Tandem quoque Cerebrum in conipe- 
dlum 

MMERDAMMII 

drie befondere deelen te fan Jyn. Het eerjle deel- 

ke Jynde het middeljle y is e en git fwart Pmtkenan, 

dat Jyn inaaragtig Oogh is. Het nveede is de gejigt 

fenuw b van dat oogh, dev^elke hultagtig en kloots~ 

genxiys door het vel uytpitylt. Het derde is de 

uyterjie piint der niuskel c vem het oogh , veaor 

door dat het uyterlykevejdat daar gladt over gejpan- 

nen is, het eerjie invoaarts geboogen, cj ingetrok¬ 

ken vüordt , voanneer de Slak Jyne oogen binnen 

iu het lichaam beveeeght: beginnende de heveceging 

altyt by defe verdeeling d van het oogh ^ die tuf- 

Jihen de muskel ende de fenww van het Jelve is. 

En alfeo de tip van dit Jpierken , een veeynigh meer 

ais het oogh , of Jyn fenuvo ttytjleekt ,Joo ontjangt dat 

alie de aanjiootingen het e erji, fio warneer het hocrn- 

ken ergens tegens aan komt te raaken-, kei geen het 

oog dan hefchermt en bewaart. Voorts Jyn deefs 

uyterjle tippen der hoornkens gladt gefpannen , en 

glantjent van couleur, een weynigh rojch , en fon- 

der wratkens. Dewelke Klierkens eee wat laager 

onder Jyn kloot s gewyfe bultigheid aan te merken 

Jyn, wordende door kleene witteJiippelkens nog in¬ 

wendig verdeelt. En de gioejkens , dtwetke in de 

laagte tiiljiken deej'e kl, er kens irgejien wcrcen,^ 

dat Jyn Jyne vaten , dewelke alle tieefe deelkens 

hare Jlymige vogtigleid toeioeren., en weer daar 

tiytvoeren. En op dat nu de aangeroerde muskcl 

ende Jcniw leipiiaatn Jouden geplcatjl worden , Joö 

is het ganfche hoornke van binnen hol gemaakt 

f, foo dat., als men het doorjhyt, men de eynden vm 

die twee deelen aldaar Jïen kan. 

Het welke -op dat men klaarder fou begrypen,^ 

foo is het nodig de Slatk te openen, dat men met 

een puntig fchaarken doen moet, geen men met een 

weynig lak een kneopken op Jyn eene punt moet 

maken, om geen inwendige deelen te quetjen.. En 

b eg h; nen de dan midden op de rugh , /co most men 

het lichaam voorts open Jnydcn , tot de rant des 

Slacx e , en dan het fchaarken omkerende, foo 

moet men vervolgens de l?uyt openen tot voor aan hat 

hoeft, tujjchen de twee bovenfie hoornkens. Het 

eerfte,dat men e/fen onder de huyt fetjts een fpier- 

aghtig vlieske, dat heel dun en fubtiel is, en alls 

de inwendige deelen hekleet, en hier en daar is het 

met dwars lopende fpieraghtige draden, die van de 

eene Jyde van het lick aam tot het andere lopen, 

verf en j die aldaar in dejy den des Slacx ingeplant 

worden. Vorders fet men de Maag, de Teel-leeden, 

en foo voorts. En eyndelyk foo komt men ook de 

Herfenen te fen, dewelke op het bovenfe gedeelte 

der 
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Tab. IV. 
fig.vi. 

1. i. 3-4- 

cc, 

étum prodit , quod parti Ventriculi fuperiori 

& Gulae incumbit j tumque in abdomine ipia 

mox cornicula retrodufta, fuis cum mufculis, 

cernuntur. 

His ita breviter delibatis, nunc iconibus ex¬ 

hibitum defcriptumque eo , quanam ratione 

quatuor ifthaec Cornicula i. 2.. 3. 4. conftituta 

appareant, quando ea introrfum in corpus re- 

duda, eorumque latera interna extrorfum in- 

verfa funt. Hunc in finem Corniculorum 

cuilibet fuus impertitus eft Mufculus, reduftio- 

ni huic 6c inverfioni efficiendae inferviens. Bina 

fuperiora & maxima Cornicula fiio quodlibet 

mufculo gaudent peculiari a a, quorum uter¬ 

que fuo fe tendine, cum binis mufculis , me¬ 

diam corporis partem moventibus, conjungit j 

atque cum iifdem deinde in alteram Teftae fpiram 

fuo tendine defigitur. Tab.VI.fig. ii. hh. nn.a. 

Bina Cornicula inferiora, utpote haud tanti 

momenti, quam fuperiora, duobus minoribus 

Mufculis b bj inftrudta funt, qui e majoribus bi¬ 

nis mufculis cc, quatuor Cochleae labia intror- 

fiim trahentibus, originem ducunt: uti itidem 

videre efl Tab. VI. fig. 11. //. m m. 

Modus, quo Cornicula rurfus extrovertun- 

tur, atque extra corpus protenduntur, difficilius 

poteft defcribi: quamvis ego quidem cenfeam, 

quod interna corniculi tunica vel pars mufcula- 

ris eo fungatur munere ; ipfam tamen haud pa¬ 

rum adjuvantibus aliis quibufdam vicinis mu¬ 

fculis minoribus, tum & nonnullis mufculis va¬ 

lidioribus, qui anticam capitis cutifque Cochle¬ 

ae partem extrorfum movent. Vera adlio, qua 

internos corniculorum mufculos annulares pol¬ 

lere opinor, mihi videtur in eo confiftere j quod 

aliis poft alios fubfequenter contrariis, atque ri¬ 

gidatis , corniculum fic continuatim evolvatur, 

& una ejus particula fupra aliam in altum truda¬ 

tur : cujus equidem aólionis quandam, licet lon¬ 

ge petitam , fimilitudinem motus periftalticus 

inteftinorum , quoufque mufculorum circula¬ 

rium contraftione perficitur, exhibet. 

Verum confideratu digniores funt Nervi O- 

ptici, & ratione fabricae fuae, ratione motus, 

quem fortiuntur. Attamen antequam hos de- 

fcribam, in tranfitu quaedam de Cerebro, e quo 

oriuntur, praelibabo. Cerebrum </, e binis con¬ 

fiat particulis globofis, ratione quarum eodem, 

ac in Homine, modo in duas partes divifum eft. 

Anterius quidem in capite id collocatur: verum 

quia, una cum reliquis omnibus Cochleae par¬ 

tibus, mirabili quodam modo, mox retrorfum, 

mox 

der Maagh en der Slokdarm leggen , en aan 'mer 

fyden]in de huyk, Jtet men voorts de ingetrokke 

Hoornkens en haare Sgieren.) 

Het voelk kortelyk aangeróert fynde, foo Jltl ik 

nu gaan ‘uytbeelden en de befchryven , hoe deefe vier 

Hoornkens i. 2,. 4. baar vertonen^ vianneer fy 
binnen in het lichaam getrokken Jjn, en haare bin~ 

nenjlezyden aldaar buytenwaartsgekeert hebben.Tot 

'Welken eyncle ieder fyn fpier gégeeven is, dewel^ 

ke deefe intrekking ende omflroping doet. De twee 

bovenfte en grootfle 'hoornkens hebben haare fpie-^ 

ren aa ieder bef onder, en fy worden door haa- 

re pefen vereenight met twee mufculen , de^ 

welke het middeljle gedeelte des lichaams bewee- 

gen ■; waar door fy nejjens defelve in de tweede 

dray van de Hoorn ^ door haare pefen ingeplant 

worden. Tab. VI.fig. ii. hh, nn, a. 

De twee onderfie Hoornkens^ alfoo fy foo aan~ 

merkelyk niet en fyn , als de bovenfte , Joo fyn 

haar twee kleene fpierkens gegeeven bb, dewelke 

Jpruyten uyt twee grooter mufculen cc. Die de 

vier lippen van de Slak binnenwaarts trekken , ah 

mee de te feit is Tab. VI. fig. il. by de letters 11, 

m m. 
De manier,op welke de Hoornkens weder omge- 

ftroopt, en uyt het lichaam naa buyten beweegt wor^ 

den, die is f vaar der te befchryven : hoewel ik oor- 

deefdat het binnenfte mufculeufe vlies y of deel van 

het hoornken, die werkingh doet; waar toe veel 

helpen eenige andere byleggende kleene fpierkens : 

en dan vorder eenige fwaarder mufculen, dewelke 

het voorfie gedeelte van het hooft en huyt des 

Slaks naa buyten beweegen. De eygentlyke werking^ 

die ik meen dat de inwendige ringwyfe fpierkens 

der hoornkens hebben, die oordeel ik te befiaan , 

dat de eene naa de andere fig Jamen trek¬ 

kende ende verftyvende , het hoornken daar door 

vervolgens uytgefet wort, en het eene deelke bo¬ 

ven het andere om hoog wort gevogrt. Waar van 

men als in een verregenoeme gelykeniseen voorheelt 

heeft y in de f Jamentrekkende beweeging van de 

ringhwyfe fpieren der darmen. 

Maar aanmerkelyker fyn de Senuen des Gefights^ 

foo om haar maak fel als de beweeging y die fy ver* 

krygen. Maar eer ik die befchryfy foo fal ik in het 

voorbygaan iets van de Herfenen fieggen), daar fy 

uyt ontfpruyten. De Herfenen d die befiaan uyt 

twee kloöts gewyfe deelkens, waar door fy, eeven 

als in de Menfchen, in twee deelen verdeelt wor¬ 

den. Haar plaats is vooraan in het hooft: maar 

alfoo fy neffens alle de andere deelen feer won* 

derlyk in de Slak, dan aghterwaarts , dan voor- 

Qc %, waatrs 
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mox antrorfum , in corpore dimovetur j hinc 

ftabilem ei locum attribuere non licet. Propte- 

rea & Cerebrum & Nervos Opticos eo faltem 

in fitu, quo a me delineata funt, exhibeo. Ce- 

ii‘T. VI. ï'shrum Igitur a parte poftica, in cute capitis 

Cochleae intradta e, paulo fupra Dentem pellu- 

ƒ• centem fitum efl: • utpote quod una cum o- 

g, milibus gulae & oris/, partibus, cum ventricu- 

h. ii. I0/7, & vafis ialivam fundentibus//, ope Mu- 

fculi huic negotio deftinati tam profunde intra 

corpus intrahitur. Caeteroquin ubi omnes hae 

partes iterum evolutae funt, dicendum efl:, Ce¬ 

rebrum anterius ad caput efle collocatum. Un¬ 

de equidem patet, huncce Cerebri in hoc Ani- 

malculo motum, ut rem fumma admiratione 

dignam, animadverti debere, in qua & Sapien¬ 

tia 6c infinita Potentia Divini Numinis quam 

maxime elucefcit j quippe Cui placuit, hancce 

partem, quam in Homine, aliifque Animanti¬ 

bus, adeo immobilem duro offi inclufit, in Co¬ 

chlea contra mufculorum vi mobilem red¬ 

dere. 

Nervi Optici majoris Corniculorum paris prin- 

■kk. cipiis in fpiras contortis utrinque e Cerebro 

oriuntur-: quod quidem ab unice Sapiente DEO 

propterea fic comparatum efb, ut illi commode 

pollent obfequi & femet evolvere, quando cor¬ 

niculum , modo tam ftupendo , extra corpus 

producitur j atque ut fefe rurfus in unum con¬ 

volvere & crifpare polTent, quando corniculum 

denuo intra cavum corporis retrahitur. Ne ve¬ 

ro fub iflihoc itu & reditu vel minima nafcere- 

tur confufio aut implicatio j Faber ille omnium 

Providentiflimus nervos hos oblequiofis mem- 

ll. branis / /, & ligamentis tanto artificio in¬ 

volvit atque munivit, ut nihil omnino ejufce- 

modi impedimenti fit metuendum. Quin & ,ne 

nervus hic periclitaretur, quando intus in cavo 

verfabilis corniculi furfum deorfumque move¬ 

tur j ad excogitanda omnia Sapientifllmus ille 

Architedlus iftam mufculi partem, quae Corni¬ 

culi extremo apici infigitur, ita conftruxit atque 

fabricavit, ut fimul capfap vel thecae vice fun- 

gatur , in qua m. nervus quam tutifiime con- 

clufus delitefcitj ita ut remilTe etiam per eam 

tranfparere oblervetur. Attamen leviflimo is 

negotio ab hoc involucro expediri poteft; eo- 

que tempore fpirales ejus flexus adeo apparent 

mirabiles n, ut Naturae ifthoc prodigium con¬ 

templantem attonitum reddi atque obmutefcere 

oporteat. 

Mufculola illa fimulque membranofa particu¬ 

la, quae nervum invcftit, ibi loci fatis tenera 

efl;, 

waarts in Jyn lichaam he'voeeght 'usorden'^ Joo is 

haar geen Jekere plaats te geeven. Hierom toone 

ik haar ende de gejight Senuen foo aan , gelyk ik 

die uytgeteekent heb. De Herfenen Jyn dan ge^ 

plaatji aghter aan op de ingetrokken huytc van het 

hooft ^ even boven de doorjchynende Tant f van de 

Slak , devselke met alle de deelen van de keel en 

mom g, de maagh h.^en de quylvaten foo diep 

in het lichaam, door een Spier ken * daar toe die-- 

nende , ingetrokken voorden. Anderfns foo wan¬ 

neer alle deeje deelen weer uytgefet Jyn , Joo kan 

men feggen, dat de Herfenen voor aan het hooft ge- 

plaotji Jyn. Waar uitblykt^ dat dit beweeg en der 

Herfenen, als een (eer wonderbarelyke faak in dit 

Dierken moet aangetekent worden, en waar in de 

wysheid en de almagtigheid GODS bef onder lyk 

te fen is , dewelke dit deel hier in een Slak, door 

mufculen heeft willen heweegen , dat hy in de 7nen- 

fchen en andere dieren , foo onbewegelyk, in een 

hart been heeft opgejïooten. 

De Gefght Senuen van het groote paar Hoorn- 

kens die fpruyten ^ krinkel gewysgedraaithh, aan 

weerfyden uyt deHerJenen, het geen hier toe van 

den alleen wy fen GODDgeordineert is ^ ep dat Jy 

bequamelyk Jouden kunnen rekken, ende haar uyt- 

fetten, wanneer het hoornke foo wonderlyk buy- 

ten het lichaam beweegt wort. En op dat fy haar 

wederom fouden kunnen in een winden ende krinke¬ 

len^ wanneer dat het hoornken weer binnen in de 

holte van het lichaam getrokken wort. En op dat 

dog daar geen dij'order, nog de minjie verwerring , 

ontrent dit in en uitgaan fou gejchieden ; foo heeji 

die alles voorwenende Maaker defe Senuen foo kun- 

(lig met uytrekkende vHefen W en Banden bewon- 

den en verjorgt , dat daar de minJle fwarigheid niet 

voor te vreejen is. En op dat ook de fenuw geen 

gevaar fou lyden , wanneer hy in de holligheid bin¬ 

nen in het omftroopende hoornken op en neerfchuyft: 

foo heeft die alles uytvindende ArchiteSl het ge¬ 

deelte van de muskei, dat het uyterjle tipken van 

het Hoornken ingeplant wort, Joodanig opgebout en 

getimmert, dat het te gelyk als een doos of kaske 

is, waar binnen in m hy in alle Jekerheid opgefloo- 

ten wort, foo dat men de fenuw flaauwelyk daar 

door pet heen fchynen. Dan met een geringe moeyte 

kon hy uyt dit wintfel ontwart worden, op welken 

tyt hy pne kruis gewyfe bogtenfoo wonderlyk ver¬ 

toont n, dat men verbaaji en jlom moet worden, als 

men dit natuurelyk wonder komt te beoogen. 

Dit muf cultus en te gelyk vliefg deelke, dat de 

Senuw bekleeti is aldaar rede lyk teer , Joo dat het 

me$ 
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Tab. IV. 
Tig. VI. 

S'. ne Oculus collocatus elt, de quo paulo in 

fcrius agam. 

s. 

fig. VIL 
a. 

eft, ut culpide acus, aut feftuca eburnea, quam de punt van een naait ^ of een fiukskefi yvoov^ heel 

facillime dilTolvi atque in partes dividi o^nQ.‘Ai\'^makkeljk van een te fpreyden en te inerdeelen is: 

quo fadto mufculus dein fubgrifeam veluti mem-1 En als dan foo vertoont de muskei fig , als een 

branulam 0. refert. At Nervus ipfe fenfim in '^grysaghtigh vlieske o. Maar de Senuim felve 

globofam extumefcit craffitiem in cujus ü.-\fet men fgh allenkskens in een knoops gevtyfe dikte 

p vergrooten, op veelkers eynde het üogh q ge~ 

plant is. Waar van ik een ^eynig lager Jal fpreken. 

De Senutokens r van de onderjle twee Hoornkens 

die fpruyten niet onmiddelyk uyt de Herjènen, maar 

uyt twee krinkelhogtige Senuwen s, dewelke na het 

voorjle gedeelte van de huyx , en de grondt, of het 

fondament van de Hoornkens löopen, en dan fyn Jy 

voorts van het felve maakfef als de Senuen der bo^ 

venfte hoornkens.^ hoewel dat fy geen ogen op haare 
tippen hebben. Maar anderfns foo is ontrent haar 

defelve order^wysheid^ende voorfgtigheidgebruykt^ 

als van bet bovenfle paar Hoornkens gefegt en aange-' 

merkt is. 

Men fet ook twee kleene Senuwkens onmidde¬ 

lyk uyt de gr on t der Herfenen fpruyten, die naa de 

grootfe Hoornkens afgefonden worden t. En eyndelyk 

fyn alle de mufculetife deelen van, het Verhemelte de 

Mont en Ke elf ie ik op fyn plaats fal hefchrytjen ^met 

twee kleene Senuwen v tot baar beweging verforgtge¬ 

worden. Defelve heb ik in de eerfte Afbeeldingvan de 

fes de plaat, itiet de letters hh afgebeelt^ alwaar mert 

(iet hoe fy haar otnhuygeny wanneer de Herfenen na 

voorengetrokken fyn. 

Het Oogh felve a is van gedaante ten naaf en by 

als een ronde hol , die aan de binnenfie fyde wat 

plataghtig is, en aan die kant daar het gefight ge- 

fchiet, is fy een weynig Jpieraghtigh verheeven. Ik 

heb niet kunnen bemerken, dat het oog meer als een 

vlies heeft, dat het inwendig bekleet, geen ik het 

Druyve vlies noem. Wanneer als men het een wey¬ 

nig h handelt, foo maakt het de onderleggende plaats 

foo fwart als int; als ik datelyk klaarder feggen 

fal. Want ik vertoon en befcbryf nu alleen het Oogh, 

foo als dat van my met een vergrootglas befien is. 

Gelyk ook bet Mufcukufe Gryfe-vlies bbb, dat het 

oogh omritight, en waar meede ik de manier uyt- 

heelde, hoe het oogh in fyn omtrek daar meede is 

vereenigt. Waar by men de Cefgt-Senuw meede in 

het groot fiet, en van wat maak fel ende gedaante hy 

is, en op wat wyfe dat betoog daar opgeplaatfi is. 

Waar hoven nog vertoont wort, hoe het omgefiroopte 

Hoornke d met alle deefe deelen is verbonden , wat 

opening of holte e het heeft - en dan hoe het uyt- 

Nervulir. binorum inferiorum Corniculorum 

haud dire6te,abfqueintermedio,e Cerebronafcun- 

tuig verum ex duobus crifpatis nervis j,quiverfus 

anteriorem cutis partem,adCorniculorum radicem, 

vel bafin delati, ibi loci eandem mox fabricam for- 

tiuntur, qualis eft nervorum ad fuperiora Cornicu¬ 

la pertinentium; quamvis inter imnullos in apicibus 

fuis oculos gerant. Caeterum vero idem penitus 

ordo, fapientia eadem &; providentia in iplorum 

conftruélione elucet, ac modo de fuperioris Cor¬ 

niculorum paris nervis commemoravimus. 

Duo praeterea minores Nervuli immediate ex 

ball Cerebri pullulant, qui ad Cornicula majo¬ 

ra ablegantur t. Tandemque & omnes mufeu- 

lofae partes Palati,Oris dC Faucium,fuo dein lo¬ 

co a me deferibendae , binis minutis nervu¬ 

lis V. inftrudlae funt, ipfarum motui infervienti- 

V. bus: quos quidem tabula fexta, fig. i. ad Iit. h h. re- 

praeientavijubi videri poteft,quomodo illi incur¬ 

ventur , qvxando Cerebrum antrorfum protra¬ 

hitur. 

Oculus ipfe a, rotundi fere bulbi forma con- 

fpicuus, a latere interno nonnihil applanatus, 

ea parte, qua vifus exercetur, paululum in acu¬ 

men extuberat. Animadvertere autem haud 

potui, quod plures oculo hnt tunicae, quam u- 

nica, ipfum interne inveftiens,a me Uvea'voca- 

ta; quae fi aliquantifper traftatur, locum,cui in¬ 

cumbit , atramenti inftar nigerrimum reddit: 

prout mox clarius indicabo. Nunc enim faltem 

repraefento atque deferibo oculum , qualis mihi 

apparuit microfeopio confpedlusj tum & mu- 

fculofam heic oftendo membranam grifeam, 

bhb. bbb, quae oculum inveftit; & fimul modum 

exhibeo, quo oculus in ambitu fuo cum illa uni- 

tus eft. Nervus pariter opticus c, naturali ma¬ 

jor, hic cernitur j 8c cujusnam is fabricae fit at¬ 

que formae; & quanam ratione oculus fuper eo 

collocetur. Praeterea & heic monftratur, quo- 

d. modo inverfum Corniculum d. cum omnibus 

hifce partibus cohaereat, quali cavo e. per 
ƒ• vium Iit : tum quo modo êc loco extuberet f, puyltï ter plaats en van wegen de fpier, die het 

propter mufculum , qui illud intra, corpus Co¬ 

chleae retrahit, & ibidem in apicem ejus infigitur. 

Quinque diftindtas, Sc liquido confpicuas par¬ 

tes in oculo Cochleae luce meridiana haud ob- 

fcu- 

binnen in het lichaam des Slax trekt, en die in fyn 

tipken aldaar ingeplant wort. 

Vyf onderfcheyde en kennelyke deelen heb ik 

middag klaar in het Oog nm de Slak ondervonden^ 

Dd Als 
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Tab. IV. 
l-ig. VIII. 

a. 

h. 

c. 

é. 
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Iburius obrervavi. Externam nimirum primo 

tunicam, quam Uveam voco. Tres deinde intus 

Humores ,.aqueum fcilicet-, cryftallinum & vi- 

ti'eüm. At ecquis fidem liifce adhibeat ? Profe¬ 

cto enim credibili majus videtur, quod in apice 

imo potius in pundtulo, calami fcriptorii cufpi- 

dem> non fuperante, tantum artificium & tanta 

miracula fint recondita. Verum quid eft, quod 

DEL, horurace omnium Fabri atque Condito¬ 

ris, Potentiam excedit ? Nec cafui ergo nec for¬ 

ti’ullus heic locus effe potefl; nifi apud ejufmo- 

di'homines, qui-cognitionis naturalis fcalam de- 

ftruuiit atque rejiciunt, ne hujufce gradibus ad- 

fcendentes- ad fapientillimum ArchiteCtum dedu¬ 

cantur , atque vel minutiffima Ejus Opera con_ 

templando incitentur ad femet ipfos cum faero 

quodam'hoiToie & profundiilima humilitate co¬ 

ram Eo profternendum, fuisque opinionibus & 

vitae priftinae, abfque DEO DEIque amore, fb- 

K htiêtenus mundo addidtae, valedicendum. 

Qltodfi Uvea ifthaec Tunica microfcopio con- 

^■^icitur j tolium ea veluti Rapum refert, ad 

fummam ufque nigredinem uflulatum, & hinc 

i-riinc difruptum, una cum extantibus quibufdara 

Êbruhs, quaTum ope ilia cum partibus adjacen¬ 

tibus connexa erat. Ubi vero iflhic oculus, e- 

jufque tunica, penicillo quodam omnium fubti- 

liffimo in quartam guttulae aquae partem (plure 

enim aqua difflueret) transfertur, tantillum 

concutiendo caute lenteque movetur atque tra- 

élatur; aqua tandem pariter nigra evadit, detri- 

tafque particulas in fe natantes commonflrat : 

cujufmodi experimentum & in Uvea oculi hu¬ 

mani fuccedit. At quando nitide primum ab- 

fterfa omni priore aqua, binis dein fubtilibus & 

acutiffimis aciculis a, vulnufculum oculo infli¬ 

gitur j tum equidem Humor Aqueus è, inde pro¬ 

rumpere obfcrvabitur. Poftmodum vero eun¬ 

dem hunc oculum paulo durius tradlando tena¬ 

ciorem ex eo in confpedturn prodire humorem 

videbis r, qui eft; Vitreus diditis. Tandemque 

ab hoc fecedet humor Cryftallinus, qui durio¬ 

ris eft confiftentiae, 8c figurae plano - rotun¬ 

dae //, limpidus, pellucens & corufcans: is vero 

haud prius diffluit, quam tunicam difruperis, 

ipfuin inveftientem, Araneam, quae quinta hu- 

jiis oculi pars eft. Ex hifce igitur vel palpabi¬ 

lem etiam in modum difcimus; „ Quomodo ipfius 

„ invifibilia, jam a condito mundo ex faclis intel- 

„ ledla, pervideantur, aeterna videlicet ejus cum 

5, Potentia,tum Divinitas,ad hoe ut fint inexcu- 

,, fabiles, qui DEUM cognofcentes non ut 

g, deum glorificavcrunt. Rom. i. 20. zi. ” 

Quan-, 

Ais een vlies van huyten, namelyk het Druyve vlies. 

En drie Vogtigheden van binnen^ als de veaterige^ 

de cryfiallyne, en de glasagtige voghtigheid. Maar 

vjiefal dit kunnen geloven F En feeker het Jchynt 

een ongelooflyke faak, dat in een punt, jaa in een 

ftipken foo kleen als de punt van een fchaght 

maakt, ftdk een kunfl enfulke wonderen verborgen 

Jyn. Maar wat kan GODT niet, die dit alles maakt 

ende uytwerkt ? Jou dat hier geen geval nog fortuyn 

eenigjins plaats kan hebben; als alleen by die per- 

fonen , dewelke de ladder der natuurelyke kennijfe 

verbreeken en verwerpen, om niet langs die felve 

in dien alwyjen ArchitePl op te klimtnen:en om Hem, 

in het aanfchouwen van Jyn alderminjle fchepfelen, 

met vrees en ootmoedigheid te voet te vallen , ver¬ 

makende haar gevoelen en leeven, dat fonder de vre- 

fe GODTS en fyne liefde in de werelt is. 

Wanneer men dit Druyve Vlies met een vergroot¬ 

glas beJïet,Joo vertoont het Jig als een gebrade 

raap , die heel fwart gebrant is , en hier en daar 
geborjien, met eenige over eyndt Jlaande vefeleni 

waar meede het aan de by leggende deelen is ver^ 

knoght geweeji. Soo men nu dit oog en Jyn vlies , 

met een van de alderfynjle pinfelen, in een vieren¬ 

deel van een droppel water leght {want anders vloeyt 

het weg ) en dat men het dan een weynige omjchom- 

melt, ende allenxkens roert en handelt, foo wort 

dat water ook metter tyt fwart, en de afgefchilfer- 

de broxkens fiet men daar binnen in dry ven. Ge- 

lyk dat ook in het Druyve vlies van de ogen der men- 

fchen meede plaats heeft. Maar foo men met twee 

fyne en feer fpitfe naalden a het felve queji, heb¬ 

bende al het vorige water eerjl fchoon weggeveegt, 

foo fal men de Wateraghtige Vogtigheid b daar 

fien uytbarjlen. En dan vervolgens dit ooghken 

nog wat harder aantajlende, foo fal men een tayer 

vogtigheid daar binnen uyt te voorfchyn fen ko¬ 

men, c dat de Glasaghtige is. En eyndelyk foo fal 

(ig de Cryjiallyne vogtigheid daar uytfcheyden, die 

van een harder bejiandigbeid is, even als een plat- 

aghtig rond d, helder ,doorfightigh,en Jlralende; en 

niet eer voor men het Jphmewebagtig vlies breekt, 

dat hembekleet, en het geen het vyfde deel van dit 

oogh is, foo vloeyt het daar henen. Waar uit men 

tajlelykfiet, „hoe de onjienelyke dingen GODS uyt de 

„ fchepfelen verjiaan,ende doorfien worden, beydefyne 

,, eeuwige kraght ende Goddelykheid, op dat nie- 

„ mant te verontfibuldigen fou Jyn, die God kent, 

„ en hem niet als Godt verheerlykt. Rom. i. 20, 
*2, T 5 5 2f i • 

Maar 
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Qiiantum nunc ad Oculi in Cochlea ufum, 

modumque, quo haec illius ope vifum exercet, 
‘^^fficilions quidem hae funt res indaginis. Tu- 

^ bbb. nica grifea bbb, quae mufculi oculi expanllo 

eft, valdeque dilatari & contrahi poteft, mihi 

videtur oculum variis modis movere , quin & 

palpebrae inftar tegere poffe. At quam magna vel 

parva ht Pupilla,feu Uveae foramen,& quanam 

ratione id pro objeélorum lucifque varietate con¬ 

trahatur aut dilatetur, obfervare hadtenus non 

potui. Quin Pupillam nunquam adhuc vidi- 

Neque id quifpiam miretur: fi enim in humano 

oculo, tantae licet magnitudinis, pupillae fora¬ 

men penna tamen columbina haud capacius eft; 

quam minutum, quaefo, atque fubtilc forami- 

nulum demum habebit pupilla in hoc punctulo, 

quam pauci hinc radii in eam commeabunt? 

Interim nullus tamen dubito, quin dilatetur at¬ 

que contrahatur pupilla : fiquidcm Ciliares ibi 

ductus obfervavi,quorum ope dum dilatatur pu¬ 

pilla , oculi Cochleae humores excipere at. 

que colligere pofiunt fpecies externas, vihbiles; 

quae, poftquam per humores tranfierunt, dein¬ 

ceps in tunica Retina, fubtus in fundo Uveae col¬ 

locata, a nervo optico,cujus ope vifus peragitur^ 

excipiuntur. Inde vero & jure videtur inferri 

polle. Cochleae vifum necelfario perquam hebe¬ 

tem efie. Nam nofmet ipfi vel de die haud ad- 

moaum clare videmus; liquando noftra pupilla, 

ex aprico aere domum ingredientibus, contradta 

eft, ut pauciores ideo radii in oculo noftro colli¬ 

gantur. Quin forfan Cochlea luminis &; obje- 

dtorum radios non nili e longinquo accipit, & 

quafi per nebulam tantum objedra videt, neque 

cominus diftindte agnofccre poteft : prout coecus 

ratus , in Evangelio dicitur, hominës tanquam 

arbores vidilTe ambulantes. Ego faltem haëte- 

ïius animadvertere non potui, quod Cochlea res 

proxime ipfi admotas probe videat: quaecunque 
etiam hanc in rem tentamina inftituerim. Ino¬ 

culo Talpae itidem memoratos tres humores, at 

multo majores, & facilius dignofeendos, vel 

abfque microfeopio confpexi: quanquam credi¬ 

bile fit, ipfam pariter fub terra haud admodum 

diftindte videre. Ita Caput hocce finio maximo- 

pere faltem admiraturus inauditas atque notatu 

quam dignifiimas res, quae praelucentibus expe¬ 

rimentis in eo a me propofitae funt, mihique 

tanto videntur ufque mirabiliores, quo eas me¬ 

ditando ruminor accuratius: DEUS profedo un- 

dequaque monftrat, fe humillima digniflimum 

efie adoratione in quibufeunque fuis Operibus, 

quae indagari ciuidem a nobis, at nunquam pene¬ 

trari, poftiint. C A- 

Maar 'vjxt nu het gehruyk van. het Oog in eenSlak 

aangaat, en hoe Jy daar me ede Jten, dat is fwaar- 

der uyt te vinden. Het Gryfe Vlies bbb, dat die 

uytfpanning der muskel van. het cogh is , en feer 

gedilateert en voeer gecontraheert kan voorden , dat 

geloof ik., dat het oog onderfchejdentljk kan bevoee- 

gen, en het ook als een ooglidt dekken. Maar hoe 

kleen of groot de Appel, of de opening in het Drni- 

vevlies is, en op vo at manier het door de verjehei-^ 

dentheid van de objeBen en het light voort gecon-' 

traheert en gedilateert, het felve heb ik niet kun¬ 

nen ondervinden. En felfs heb ik de Appel nog 

noit gefen. Dat niemant verwonderen moet: want 

is fy in bet oog van een menfeh, dat foo groot is, 

maar als een Dtsive wik in fne opening , wat voor 

een kleen ende fubiiel gaatke moet Jy dan in dit 

pimtken niet hebben, en hoe weynig Jtralen moet 

fy niet ontfmgen. Eghtcr twyfel ik niet, of de ap* 

pel wort gedilateej t en gecontraheert, om dat ik 

de Oog-hayr-gelykepjpkens daargeften heb,door welke 

als de Appel gedilateert wort, de vogtigheeden van 

het oegh des Slakx de uitwendigefgtbaare gedaantens 

kunnen ontfangen en vergaderen: dewelke dan daar. 

door poffer ende, in het Nette-vlies, onderop de grond 

des Druivevlies leggen de,van de gefchtfenuw ontfan¬ 

gen worden-, waardoor het gefegt geJehiet. Maar waar 

ujt men ook kan bemerken, dat dit gefgt feer teer 

in een Slak moet fjn. 'JVant wy felfs fen op den 

dag niet keel klaar , als onfe appel gecontraheert 

is, en datwy uyt de ope lugt in huys komen, foty 

dat daar weynig flralen in ons oog verfamelt wor¬ 

den. En mogelyk dat de Slak de firalen van het 

ligt en der ohjeélen alleen van verre onfankt, en 

dat hy flaauwelyk d.e dingen fiet, fbnder dat hy de- 

felve van naa hy cnderfcheydelyk bekent: op de wys 

als de blintgeboerne in het Evangelie, dewelke de 

menfehen als bomen fcgh wandelen. Altyt ik heb 

tot nogh toe niet kunnen bemerken , dat de Slak heel 

digt en van naa by wel fiet: wat ondervindingen ik 

daar ontrent genomen heb. In het oog van een Mol 

heb ik meede de verhaalde drie vogtigheeden gefien, 

maar vry grooter en kennelyker, felfs fonder ver¬ 

grootglas. En het is te geloven dat hy meede niet 

heel diftinSl onder de aarde fiet. Waar meede ik 

dan dit Hooftfiuk fal befiuyten, en my alleen ver¬ 

wonderen over de ongehoorde en feer aamnerkely- 

kefaaken, die ik aldaar uyt de ondervinding voor- 

geftelt heb,en die my te wonderlyker fehynen ,hoe ik 

die meer naadenk , tonende GODT over al, dat Hy 

aanbiddelyk in fyne werken is, die haar wel Hteü 

onderfoeken, maar niet doorjoeken. 

Dd a BET 
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CAPUT 11. 

Vè Lahiis ^ Ore , 'Dentibus , Lingua, 

Palato, Gula, & Mufculis qui- 
bufdam. 

Tab, 17. 
Nter bina inferiora cornicula cernuntur Labia 
exteriora c, quae dum Cochlea diducit, 

intermedia cutis parvis veluti denticulis, promi¬ 

nentibus, ferrata obfervatur. Attamen id me¬ 

lius conlpici nunquam poteft, quam quando 

tab.v. Cochlea comedit, aut ubi Os, Palatum atque 
lig. 1. Fauces, una cum cute exteriore, e corpore exemta 

"y diflecantur. Tum enim a. retro iftam cutem 

Tab. IV. naox apparent Dentes b, qui in Cochlea codta, 

Ö- ob cutis & labiorum contradtionem, confpicui 

Tab. V. quoque redduntur r. Hi Dentes omnes cor- 
rig. II. quadam concretione a , in unum coa- 

luere; ipfi enim Dentes de materie cor¬ 

nea fabrefadti, atque fpadicei coloris funt. Unde 

quia Dentes hi omnes inter fe mutuo concreti 

funt, haud quoque nifi pro Dente uno haberi de¬ 

bent. Numerus eorum plerumque eftodlona- 
i>. rius b; aliique aliis paulo funt grandiores & ma¬ 

gis prominuli: prout microfcopii ope patefcit. 

s. Particula ifthaecin circuli formamfinuata efb c 

conv exa ejus fatie intro rfum, furfum nimirum ver- 

fus cutem, cui firmiter accrevit, fpe<3:ante; luna¬ 

ta autem ejus parte dentata, qua morfum exercet, 

extrorfum diredta. In medio fuperficiei con¬ 

vexae hujus Dentis parvus datur Sulcus,cui mu- 

fcLilorum ipfura moventium nonnulli infixi funt. 

Dens deinceps, fenfim magis membranofus 

c. evadens,fefe latioris infiar pyramidis, aut acus c, 

expandit j ficque magnam conftituit partem 

Palati, quod ab utroque latere hujufce expanfio- 

nis minutis pundis, rubefcentibus, & hinc inde 

duriufculas quafdam de cornea materie particu¬ 

las monftrantibus, concinne variegatum efi- at¬ 

que defendendo infervit oris interiori parti, quo 

minus haec faucietur, fiquando Cochlea quid¬ 

quam nimis durum, aut afperum, forte ingefle- 

rit. Particula tamen ifthaec videri non poteft, 

nifi oris interioribus prius dilTedis, omnibufque 

ejus partibus feorfim evolutis. Tura vero tem¬ 

poris pofterius, fuperius, in Palato duo minu- 

ta, angufta , confpiciuntur Foraminula </, per 

quae Saliva e fuis dudibus in os defertur. 

In inferiore oris parte, five ibi loci, ubi in 

nobis maxilla inferior fita efb, anterius binae car- 

f, neae cernuntur particulae e,quas Labia interna 

vocare licet 3 fiquidem haud parvam praeftent 

ope- 

HET IL HOOFTSTUK. 

Van de Lippen, Mont,Tanden^Tongli, 
het Verhemelte, de Keel, en eenige 
Spieren. 

^ I Djfchen de twee onderjle hoornkens Jiet men 

de uytnvendiige Lippen z.,dewelke als de Slak 

openfpalkt^ foo vertoont Jtgh de huyt tnffchen beyde 

heel karteligh , als met kleene tiytjieekende tantkens : 

dan dit is niet heter te fien^ dan als hy eet ^ of dat de 

mont, het verhemelte ende de keel^ met de uyt'erlyke 

huyt uyt het lichaam genomen , ende opgefneeden 

voort a. Aghter deefe huyt Jiet men voorts de 

Tanden b die in een gekookte Slak, door het op¬ 

krimpen van de huyt en lippen Jigthaar voor¬ 

den. Dejè tanden Jyn alle aan een verbonden , door 

een hoornbeenige H famengroeying a 3 voant de Tanden 

felfs die Jyn ook hoornheen en kajlanie hruyn van 

couleur. Hier om alfoo alle defe Tanden tefaamen 

aan een gegreeyt Jyn, foo moet men defelve niet 

als voor een Tam neemen. Het getal defer tanden is 

gemeenelyk agt b. Synde de eene voel wat grooter 

ende uytjl eken der als de andere, gelyk het vergroot¬ 

glas dat ondekt. Dit deelke, is hoepelgevoys ge- 

boogen z, flaande de bogt na binnen, namelyk boven 

tegens de huyt, daar hy aan vajl gegroeitis. En 

fjn ingehooge tandige gedeelte is na buyten gekeert, 

voaar meede hy hyt, In het midden van de uytgebo- 

ge fde defer Tant is een kleen Groejken, voaar in 

eenige der Jpieren, die hem bevoeegen, ingeënt voorden. 

En fpannende fig de Tant allenxkens vliefger uyt 

als een breede pyramide of naait c, foo maakt hy 

een groot gedeelte van het verhemelte, dat met klee¬ 

ne flippelen, die rootagtig van verrww fyn, en hier 

en daar eenige kleene hardigheeden van hoornheen 

hebben, aanvoeer fyden van het uytfpanfel der Tant, 

aardig gefprenkelt is; en voaar door de mont van 

binnen befchermt voort, om niet gequejl te voorden, 

foo de Slak iets quam te eeten, dat te hart ofte fle- 

kelig voas. Dan dit deelke is niet te fen, ten Jy 

het binnenjle des monts eerji open gejheeden, en dat 

alles van een geleyt is. Op voelken tyt men agter 

en boven aan in het verhetnelte, tvoee kleene nauvoe 

Gaatkens d fet, daar het Speekfel oj quyl door inde 

mont uytfyn quylvaten gevoert voort. 

In het onderjle gedeelte des monts, of de plaats, 

daar in ons het onderfte kakebeen geplaatfte is, daar 

fet men voor aan, tvoee vief ge deelkens e, die men 

de Invoendige Lippen kan noemen,om datJy feer veel 

doen 
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operam in determinanda cibi direöione, ut is 

verfus gulam moveatur, atque introrfum truda¬ 

tur. Retro has conipiciendam fefe ofiert ele- 

^ ^ gantiffima quaedam, minuta, membranacea, & 

Pig.' ii'i. lunata Cartilago, ad cujus infimam & interiorem 
'='• partem Lingua a, una cum mufculis fuis, ra- 

Hg. I. tricatur. Lingua ipfa fub concavo finu hujufce 

ƒ• Cartilaginis/, delitefcit, atque ab hac tegitur, 

quando Cochlea cibum fuum deglutit: fimili 

ratione, ac Epiglottis in nobis, quando come¬ 

dimus, alperae Arteriae caput occludit j ne quid 

in Bronchia, illumve locum, quem perverfam 

egulam vocant, illabatur. Attamen ifthaec Lin¬ 

guae in Cochlea fabrica propius adhuc accedit 

ad linguae Serpenturn fabricam, quae pariter fe- 

met veluti in cavitatem ejufmodi fecludit. Pro- 

pterea etiam Lingua Cochleae in notabili quodam 

cavofita eftjfuaque bafiaut radice in colli vel ven- 

^ j j ^ tris cavitate recumbit3 ubi, minuti inftar globuli 

b. oblongis, extuberans cernitur: paulo autem in¬ 

fra illum locum, in quo Lingua apparet, elegans 

quidam mufculus confpicitur ,qui eam unacum 

toto Ore, Palato, Faucibus, quin & Cerebro, 

introrfum in ventrem aut collum retrahit. Vid. 

Tab. IV. & fig. VI. *, & Tab. VI. fig. ii. f. 

ƒ• 

t. In apice Linguae, quem Cochlea exferit c, 

corneum datur olliculum, in duos veluti vel tres 

denticulos , admodum tenellos, divifum j quo 

Cochlea comellura herbulas prius, veluti hamu- 

io,prenfat, & mox, fubito quodam raptu, in os 

trahit: eas vero deinceps dentibus fuis fat ve¬ 

lociter demordet; ita, ut ftrepitus, quem mor¬ 

dendo & comedendo excitat, aliquando diftindte 

auribus percipi queat. Quin nonnunquam fru- 

Eula cannabino femini magnitudine paria deglu¬ 

tit. Tres prae reliquis concinni mufculi hifce 

Oris & Faucium partibus impertiti funt, quo¬ 

rum ope illae ex cavo corporis rurfus extroriiim 

moventur; mufculi hi in latus inferius harumce 

partium d, quae in hac figura fitu inverfo re- 

pracfentantur , infixi confpiciuntur. Quan¬ 
doquidem ifthaec Animantia polyphaga funt, 

plurimafque herbas confumunt; hinc Vinitores 

ea quam folicitiffime tum temporis, quando vi¬ 

tis tenellas fuas gemmulas & prima foliola pro¬ 

mit, congregant & conculcando interficiunt: id 

quod in Galliis ipfemet vidi. Unde & Cochleas 

inter DEI Exercitus numCrare fas eft, quibus Il¬ 

le populos fimili modo caftigare valet, ac de aliis 

qjufmodi voracibus InfediSjfub plagis Aegypti, 
eft Videre. 
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doen Gtn het eeten te regecren, dat na de keel te hel¬ 

pen benxseegen , en m'waars te fiooten. Daar agter 

is een feer aardig vliesagtig en hoepelgevtys kraak- 

beenke te Jten , aan 'welkers cnderjle en hinnenfie 

gedeelte de Tong a,(?« fjne mujctilen^haar inplanting 

hebben. De Tong Jelve die verbergt Jlg onder de 

holle bogt van dit kraakbeenken £^het 'welke, als de 

Slak fyn eten doorjlikt, hem toejlujt, en de tong 

bedekt i even als het Jlrotklapke , 'wanneer 'wy 

eeten, in ons het hooft der longepjp toejluyt, op 

dat daar mets in de longepypen fon vallen , of die 

plaats, de'welke men de verkeerde keel noemt. Dan 

aljoo eygentlyk komt dit maak fel der Tong in een 

Slak over een met dat van de tong der Slangen, 

de'welke fig meede als in Joo eene holligheid opflu'yt. 

En\daaromleyt deTong der Slak ook in eenmerkelyke 

holte ; en met fyn grond of eynde komt hy in de 

holte van den hals ofhuyk te leggen,daar snen hem 

als een kleen langk-werpig knoopken b Jiet uyt- 

piijlen ; en alvcaar een vocjnig laager, als daar hy 

fg vertoont , een aardige nwskel te fien is, die hem 

met de ganfche Mont, Verhemelte, en Keel ,jaa ook 

de Herfenen, binnen in den bnyk of de hals trekt. Siet 

Tab, IV. fg. VI. en lab. VI. fig. 11. e. f. g. 

Op het fpitfe eynde der Tong, dat hy uyt fieekt c, 

daar is hy verfien met een hoornheenken , dat als in 

t'wee of drie tantkens,die fieer teer fyn, figverdeelt; 

'waar meede als de Slak eten 'wil, hy eerfielyk de 

kruyden als met een haaxken vat, en voorts met een 

ruk naa de mont trekt; devoelke hy dan met fjne 

tanden redelyk vaardig afibyt; fioo dat men fomtyts 

ook het geluyt difiinB kan hcoren , dat hy in 

fyn eeten maakt. En fomtyts flikt hy 'w^el fulke 

groote ft ukken door, als een kettnip fiat. Drie aar¬ 

dige muskelkens fyn onder anderen deefie deelen 

der Keel en de Mont gegeeven , 'waar door fiy 'weer 

uyt de holte van het lichaam na buyten he'woogen 

'worden, de'welke men fiet dat haare inplanting 

hebben aan de onderfie fyde defer deelen d, die hier 

het onderfie boven gekeert fyn. Alfoo defie Dieren 

fioo graag eeten, en veel groente verflinden; flo 

verg ander en haar de Wyngaar deniers met groote forg, 

en fiy trappenfe doot, op die tyt als de wyngaart 

fyn tere betten en bladeren fichiet. Gelyk ik dat 

in Vrankryk gefien heb: fioo dat fy ook 'wel mo¬ 

gen getelt'worden onder de heyrlegeren GODS, voaar 

door hy de volkeren kankaflyden. Gelyk dat, in 

de plagen van Egypten, van andere en diergeljke 

verflindende hloedeloofie Dierkens te fien is. 

C A- Ec HET 
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CAPUT IIL 

De GiéJÏÈ & OlfaBu, nonnulUfque Ge- 

Jiibus Cochleae. 

PEr temporis quoddam fpatium fat nuraerofas 

Cochleas in cubiculo meo alui, & neceflario 

viólu inftruxi,quae quidem fundi experte capfa, 

inlignea quadam pelvi collocata, conclufae, & 

feneflrata teclae erant florea, per quam colla fua 

porrigere valebant; ut ipfarum modos agendi ex- 

pifcari, Sc quandoque etiam microfcopii ope eas 

contemplari pofTem. Efca , qua ipfas fuften- 

tavi, erant Radiculae , Ladluca, Acetofa, Me- 

lifla, aliaeque fucculentae & ficciores herbae, 

quas ipfis quotidie circa vefperam recentes, ali¬ 

quantum prius in aqua maceratas, praebebam. 

Comedunt enim vefpertino & matutino potiffi- 

mum tempore: multoque magis fuccofas & re¬ 

centes , quam veteranas fituque corruptas herbas 

amant. Unde equidem animadverti, ipfas ae¬ 

que fuo gaudere delcdru, appetitu, & gufl:u,ac 

quaecunque alia Animantia: quem etiam in finem 

nervos, guflui infervientes, fortitae funt. 

Infuper & forti fatis Olfadlu pollent: quod 

quidem obfervavi, quando faltem recentis quid¬ 

quam cibi circa ipfas admovebam; id enim cele¬ 

riter admodum Olfadu percipiebant, hineque e 

domunculis fuis prorepentes mox eo fefe confe¬ 

rebant. Verum quoniam in meo cubiculo, lo¬ 

co ficco, conclufae fervabantur; tandem anim¬ 

adverti , ob defedtum roris 6c pluviae eas ibi 

haud fhtis laete vigere: unde & nonnunquam 

ciborum appetentia privabantur ; quum ob 

vafa fua gluten vehentia exhaufta contradlae, at^ 

que in cornea fua cute reconditae manerent. Tan¬ 

dem vero modum inveni ipfas quafi compluen- 

di; quo quidem id effeci, ut mox in lucem pro¬ 

dirent, atque efcae appofitae inhiarent. Inde 

autem didici, quam exiguum id fit, quod no. 

ftris producere viribus valemus; qui ob miferri- 

mam nolfram infirmitatem Animalculum illhoc 

ne dicam fabricare, aut accurate examinare, imo 

vix ac ne vix quidem debito vidru fuflentare 
poffumus. 

Ut ipfas didlo modo compluerem, aeneo ute¬ 

bar fiphunculo, cui .cochleae ope adnexus erat 

de eadem materie globulus, quem olim confici, 

atque fubtilibus aciculis perterebrari curaveram, 

ad plantas nonnullas, quas tum folebam alere, 

ut aliis quibufdam Infedtis vidum pararem, ir- 

ri- 

HET III. KOOFTSTUK. 

Van de Smaak en Reuk der Slakken ^ en van 

eenige haarer manieren. 

IK heb eenigen'tyt een redelyk getal Slakken 'm 

niyn kamer gevoet, en van koft verfirgt heb¬ 

bende dejelve in een bojjteloJe doos ^ die in een bou¬ 

te hak front, opge/looten , daar ik haar toe dekte , 

met een getrdiet walken, via ar door Jy haar hals 

konden heenfeeken , cp dat ik haare manieren fan 

uytvinden, en haar ook fomtyts op die ivjfe mei 

een vergrootglas bejien. Het voet fel, dat ik haar 

gaf, was Radys, Sala, Suuring, Confilte de grein, 

en andere vegtige en droge kruyden , die ik haar 

dagelykx tegens den avent verfch gaf , naa fy wet 

in V water geleegen hadden. Want Jy eeten meef 

in den avont en morgenftont; en fy hebben veel lie¬ 

ver fapagtige en verjehe kruyden , als die out en 

beleegen fyn. Waar hyt ik gemerkt heb, dat Jy Jim 

wel haar verkiefing , luft, ende Jmaak volgen , als 

eenige andere Dieren; waar toe fy ook met Senuen,die 

tot de fmaak dienen , befchonken fyn. 

Hier by is haar ook een goede Reuk^ gegeevem 

dat ik gemerkt Jebbe , als ik maar eenig verfcb 

voetfel ontrent haar leyde-, want dan wiften fy dat 

veerdig te ruyken, en huyten haare huyskens kruy- 

pende hun daar ftrax naa toe te begeeven. Maar 

alfoo ik haar op myn kamer in de drooghte opgefoo- 

ten hielde, f00 merkte ik, dat Jy, door gebrek van 

dauw ende regen, daar niet wel en aar den, dat haar 

ook fomtyts de luft tot eeten benam. Door reedea 

dat haare Jlymvaten uytgeput wierden , waar door 

Jy famen getrokken fynde, in haare hoorniqe huyt 

opgejlooten bleven. Tot ik eyndelyk de manier uyt- 

vonde om haar te bereegenen, geen haar ftrax 

deedt voor den dagh komen , en aan het eeten vallen. 

Waar uyt ik fagb , hoe weynigh onje kraghten en 

vermogen fyn, die dit Dier ken nog maken, nog on- 

derfoeken kunnende, dat cpialyk ook de koft kumen 

geeven, door onfe ellendige onsnagt. 

Om haar op de gejeyde manier te bedauwen, 

foo gebruykte ik een kopcre fpuyt, waar aan een 

bolleken van dejelve ftoffe gefchroeji was , dat ik 

voor defen hadde laten maaken , en snet Jyne naalt- 

kens door drillen, om eenige planten te begieten, die 

ik wel e€r plagh op te qeeeken, om andere hloede- 

loafe 
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rigandas. Iftliaec enim machina perelegantem 

effingit pluviam, minimis guttulis deciduam. 

Quamprimum vero Cochleae aquulam hanc per- 

fcntifcLint; mox ad reptandum fefe accingunt: 

interim vifu fimul jucundum eft ,quam velociter 

fua illae Cornicula norint introverfus vertere, at¬ 

que intus in corpore fuo recondere j&ubi guttulae 

quaedam in haec forte delapfae fuerint: eotifque 

tenero gaudent fenfu haec Cornicula. QLiin to¬ 

tum Cochleae corpus haud aliter comparatum 

eft: nam timoris plcniffimum hoc Animalculum 

mox femet in domunculam fuam recipit, ubi 

vel minimum quidpiam ipfi non confuetum pe¬ 

nes fe commoveri fentit. Alt fi etiam tunditur 

aut contredtatur j tum vero non ocyffime folum 

in tefiam fuam fefe abripit, fed vel mox corpus 

fuum glutinofis humoribus perfundit. 

Utrum & Auditu polleant Cochleae, experiri 

mihi non licuit 3 quin ejus nullam in iis notam 

animadverti , ,quantumcunque fragoris atque 

clamoris circa eas excitaverim. Interim varia 

quidem Animantia,quibus Audtores auditum ne- 

garunt, hoc tamen gaudere comperio: uti v. g. 

Chamaeleontes. In Ranis etiam atque in Pifei- 

bus hunc fenfum adefle Obfervavi. Imo in 

Pifcibus Labyrinthus miro quodam modo fa- 

brefadlus efi:. 

CAPUT IV, 

De fabrica & ufu Limbi vel Labii Cochleae-, 
de Cochleae Refpiratione, Sono, aliifque 
experimentis. ‘Tum ér deipjius Glandu¬ 
lis, Vafis, eo que, quod ipfi Pedtm lo¬ 

co eji. 

OCulis, Ore, Dentibus, Olfadtu 6c Guftu 

Cochleae deferiptis, ordo jam exigeret, 

de foramine partium Generationi inferventium 

diflerere ; quod tamen exfequar, quando de ipfis 

his partibus aól'urus fum. Quare nunc potius 

de ejus Velabro vel Limbo, hujufque Foraminu- 

lis, tum de Marginibus vel Fimbriis corporis, 

atque Verruculis fuper eas confpicuis, Vafifque 

inter verruculas has decurrentibus, nonnulla 

feorfim dicere conftitui. 

Labium feu Limbus e, qui toti Cochleae 

corpori in ambitu applicatus eft, haud tamen 

infra aeque latus, ac fupra, femper ardtiflime ad 

marginem teftae tam interne, quam externe, 

defixus haeret. Quum vero is pluribus & diver- 

fis inftrudus fit mufculis, hinc multivariis 

cie- 

Ilooje Dierkens de kofi te verjbrgeii. Want dit iti- 

ftrument maakt een feer aardige reegen , die met 

kleene droppelen neervalt. Soo draa dan de Slak¬ 

ken dit water gevoelen, foo begeven Jy haar flrax 

aan het kruypen; maar vermakelyk is het te fan , 

dat als daar eenige droppelkens op haare hoornkens 

vallen, hoe dat Jy die datelyk weten inwendig om 

te Jlropen, en binnen in haar lichaam te verbergen: 

foo teer fan deefe Deelkens van gevoelen, Gelyk 

.ook het ganfche lichaam van de Slak is , want het 

is een feer vreesaghtig Dierke , dat fig datelyk 

verbergt, wanneer hy maar het minjle ontrent fig 

voelt beweegen, dat hem niet gewonelyk is. Maar 

foo men het foot of aanraak], datelyk kruypt het 

niet alleen weg in Jyn fchulp, maar het befproeit 

ook voorts fan lichaam met fymige vogtigheeden. 

Of de Slakken ook. Gehoor hebben , dat heb ik 

niet kunnen ondervinden : en felfs heb ik dat in 

haar niet bemerkt, wat gedruys en geroep dat ik 

ontrent baar gemaakt heb. Eghter vind Ik in ver- 

fchey de dieren het gehoor, daar de Autheuren dat in 

lochenen , als in de Chameleon. Ook heb ik het in 

de Kikvorfchen, en in de Vijjehen ge fan, in welke 

laatjie defoo genaamde Doolhof des Oor sfeer aardig 

van maakfel is. 

HET IV. HOOFTSTUK. 

Van het maakfel en gebruyk der Rant of 

Lip van de Slak : van fyn Aaflemhaling^, 

fyn Geluyt, en andere ondervindingen. 

Als ook van fyne Klieren^ Vaten, en 

wat fyn Voeten fyn, De o ogen, Mont, Tanden, Reuk en Smaak 

van de Slak bejehreeven hebbende, foo ver- 

eyjle nu de order , om van de openhig der Teel- 

deelen te fpreeken, dat ik doenfal, wanneer ik die 

cleelen flj's verhandel.^ Waarom ik nu van fyn LuiJ- 

fel of Lip, en fane Gaatkens, nejfens van de Somen 

of Boorden van het lichaam, als ook van de Vratkens 

op dejelve, ende Vaten, die daar tujfchen beyden ko¬ 

pen, iets in het hefonder fal fpreeken. 

De Lip of Rand e, die om het ganfche lichaam 

van de Slak gaat, hoewel foo breet niet van on¬ 

deren als van hovenen, die faiyt haar altyt digt te¬ 

gens de kant vmi het hoornken aan , foo wel in¬ 

wendig als fa uytwendig doet. En alfoo fa met 

veele en verfcheyde fpierkens verf en is , foo heeft 

Ee z Jy 



ï 12 

Tab. IV. 
fig. I. 

JS- 

ƒ• 

Tab.V. 
Pig. IV. 

c. 

Tab. IV. 
Fig. I. 

O 

l. 
Tab, V. 
Pig. IV. 

b. 

JOANNIS S WA MMERDAMMII 

ciemr motibus, pro aftioniim videlicet, quas 

Cochlea efficit, varietate. Hinc cft ,quod cer" 

ta ipii figura attribui non poffitj fiquidem con¬ 

tinuo fcfie contrahat, expandat, atque formam 

fuam mutet. Qua fupernae corporis Cochleae 

parti applicatur, fingularcs duas monftrat inci- 

fiones, quafi binas lingulas: ad dextram vero 

ventris partem, fubtus, notabili quodam fora¬ 

mine recipiendo aeriinferviente,gaudet, a- 

lioque praeterea ƒ, per quod faex alvina, fpecie 

tenuis, oblongi, & crifpati inteftinuli, excerni¬ 

tur. Color hnjufce Limbi eft ex flavefeente 

guttatus albus, cui, bafis inftar, tranfparens pal¬ 

lidus viror fubfternitur. Intus, qua undique 

teftae adnexus eft, obfcure nigro, nonnihil ad 

Coeruleum vergente, gaudet colore. Ufus ejus 

varius eft; prout ex modo diólis jam aliquate¬ 

nus innotuit, £c a me poftmodum prolixius de- 

feribetur, quando de ofte Cochleae verba fum 

fadturus. 

Interius Limbus hic veluti fornicatus éft, 

fuilque cavis furfum porrigitur verfus acumina¬ 

tum corporis extremum, cujus gyris haec ejus 

cava fele accommodant. Superius in fuperficie 

Limbi interna numerolae funt venae a, quae nu¬ 

dae ibi decurrentes conlpiciuntur. Pofterius 

vero in cavitate ejus, propemodum fubtus, ad 

finiftras, in declivi corporis, collocatum eft 

Cor c , quod vel per externam cutem, ante¬ 

quam haec dilledta eft, femet movere cer¬ 

nitur : unde & illud jam ab initio in icone pun- 

dtis notatura repraefentavi /. Cor hoc ejufque 

venae continuo recreantur atque refrigerantur 

ope aeris, quem Cochlea per Limbi lui foramen/^, 
eo impellit: prout enim Cochlea fuum e tefta 

corpus evolvit, ita pro rata aerem in cavum lim¬ 

bi Illi adigit i &rurlus eadem proportione, qua 

fuum in teftam corpus retrahit,aerem quoque de- 

nuo inde exprimit. Quod quidem refpirationis 

quafi analogiam vocare licet, uti Anno 1667. 

in meo traclatu de Relpiratione , exemplo Co¬ 

chleae Hortenfisjam docui. 

Qtiando Cochlea, poftquam corpus ejus extra 

teftam prorepfit,in aquam ponitur-tuncpropter 

aerem,quem m cavitatemLimbiattraxit,in fum- 

mo natat. Verum ubi Cochlea lapideam fuam 

intra cutem fele recepit, ejufque hinc Limbi 

cavitas claufa atque comprelfaeft; fundum illa 

petit, fi in aquam projicitur. At ficubi Co¬ 

chlea in aqua haerens rurfus e fua tefta prore, 

pitj mox cavum Limbi aqua repletur intro- 

prefla, quae tunc vice aeris fungitur, qui extra 

aquam eo adaólus fuilTet; unde fit,ut per novam 
relpi- 

fy o&k veelderhende bevjeegingen ^ naa de daden 

en 'iDerki7tgen ^ die de Siak doet. Hierom kan tnen 

haar geen Jeekere geflalte of figuurgeeven, om dat 

fiy haarfoo geduurig intrekt, nytfpant, en van ge¬ 

laat verandert. Sy heeft boven op het lichaam van 

de Slak tvtee aardige inkervingen , als tvtee tonge- 

kens. En aan de reghter fyde van de buyk cm 

laag , heeft fy een merkelyke opening g , om de 

Itigbt te ontfangen, en dan nog een anderen f, veaar 

door de afgank, in manier als een dun, langvoer- 

pig en gekronkelt darmke , gelofi ixort. He cou¬ 

leur van dit Deel is een geel gtig gejiippelt voit, 

t melk met een doorfchynende bleekgroene gront 

verciert mort. Inwendig, daar het overal tegens de 

hoorn aanfiuyt, is het van een donkere fwarte cou¬ 

leur, die een weinig naa het hl aanwen trekt. Syn 

gebruyk is verfcheyden, als alrsede eenigfins gehoort 

ts, en ik nog nader befchryven Jal, als ik van het 

been der Slak fpreek. 

Inwendig is deefe Lip of Rand als een verwulf- 

fel, dat met fyne holligheeden om hoog gaat naa 

het fpitfe eynde van het lichaam, wiens omdrayin- 

gen fy volgen. Van boven in fyn binnenfie vlak;; 

te heeft hy veele aderen a, die men daar bloot pet 

leggen. En agter aan in fyn holte ten naajlen by 

om laagh , aan de Jlinker fy, in bet hangen des 

lichaams, is het Hert geplaatji c, het geen men 

felfs door het buytenfte vel fig fiet beweegen , eer 

dat dit deel opgefneeden is. Gelyk ik dat met 

ftippelen in het begin alreede in afbeelding vertoont 

heb. 1 Dit Hert en fyne aderen wort gefladig ver¬ 

ver quikt ende verkoelt door de lu^t, dewelke de 

Slack door de opening van fyn Lip b daar in perft, 

want naa de maat , dat hy fyn lichaam ttyt jyn 

hoornken beveeegt, foo drukt hy de lugt in de hol¬ 

te van fyn Lip, en naa defelve maat, dat hy weer 

tnet fyn lichaam in fyn jcbaal kruypt , Joo drukt 

hy de lugt daar huyten, dat een manier van Afem- 

haling kangenoemt worden, als in V jaar 

in myn hoek van de Aajjemhaling alreede aangete- 

kent hehbe in een Thuyn Slak. 

Wafmeer het lichaam huyten het Hoornken ge- 

kroopen is, en dat de Slak als dan in het water 

wort gelegt, Joo dry ft hy op het felve, van wec- 

gens de ligt, die hy binnen in de holte ven de 

LipofRandgehaalt heeft. Maar is de Slak in fyn 

fleenige huyt opgetrokken, waar door de holte van 

de Lip geflooten en ’/ famen geperfi wort, en 

dat men hem dan in het water werpt, foo fnkt 

hy daar onder. Maar kruypt hy binnen in het wa¬ 

ter weer uyt Jyn fchaal, foo wort de holligheid 

van de Lip vol met water gedrukt , en dat felve 

treet 



refpirationis fpeciem aqua ifthaec mox intra, mox 

extra teftam, moveatur, prout Cochlea corpus 

fuum vel inde evolvit, vei reducit. 

Vocem aut fonitum nullum edit Cochlea; nifi 

quod fibilum quendara producat, quando bacil¬ 

lo, aut alia quadam re, attada corpus fuum fu- 

bito introrfum abripit; tum enim, quandoqui¬ 

dem foramen ipfius aeriferum quodammodo 

occluditur, nec aër adeo celeriter inde egredi, 

aut cedere poteft, ab hoc ifte fibilus atque ftrc- 

pitus excitatur. 

Nonnunquam vero Cochleam , quidquid fe¬ 

ceris, e fua domuncula haud poteris elicere, ex¬ 

perimenti hujus inftituendi gratia, quo videas, 

aerem per foramen Limbi intra & extra corpus 

ipfius compelli. Qiiodfi igituf volupe tamen 

eit iilhoc experiri, atque obfervare, quam mi¬ 

rabili modo illud foramen fefe tum temporis 

occludat, 6c referet; teftam oportet, a parte po- 

ftica, dorlb cultri tantillum pertundere: tunc 

enim ilico dolore, quern fentit, coada extror- 

fum prorepet Cochlea, fuumque foramen aeri¬ 

ferum, una cum modo, quo refpirat, eleganter 

oftendet. 

Extremi Margines vel Fimbriae corporis per- 

multis quali confitae funt tuberculis glandulofis 

hhh. hhh^ e quibus mucus exfudat. Diftinguuntur 

haec tubercula ingenti valbrum numero, quae 

inter illa decurrunt, materiemque muci iis adfe- 

runt. Omnes hae Glandulae ultra cutis fuperfi- 

ciem prominent, 6c pundis albis, tranfparenti- 

bus, veluti conferuntur, inter quae, tanquam 

inter juga, aut in fulcis, reptantia , vala appa¬ 

rent. Qui quidem ordo illi oppolitus eft,quem 

Sapientiflimus Conditor in Arborum foliis dele¬ 

git ; utpote in quibus venae vel nervi prominuli 

funt, fuccofa vero pars deprelfior his interpo¬ 
nitur. 

Margines hi vel Fimbriae corporis maximam 

partem e tribus conftant membranis, quarum 

prior & fuperior eft glanduloft cutis; interior, 

five media, membrana eft glandulofa; intima 

demum eft membrana laevis & lubrica. Sub his 

vero deinde corpus Cochleae validis pertexitur 

Mufculis, quorum ope teftam illa totumque 

corpus fuum fingularilTimo quodam motu, un¬ 

das veluti fludufque maris referente, promovet. 

Quamobrem Fimbriae hae pedis officio in hoc 

Animalculo funguntur, omnique jure Pes cor¬ 

poris vocari queunt. Tota autem haec pars mol- 

licu- 

treet dan in de plaats van de lugt, die hy buyten 

het voater fynde daar binnen in bevteegde; en alfoo 

wort dan dit viater, door een nieuvoe manier van 

Aajjemhalinge, dan uyt en dan binnen de hoorn 

beweegt^ naa dat de Slak Jyn lichaam daar uyt of 

in-trekt. 

Ganfch geen flem of geluyt geeft de Slak van 

figi alleen maakt hy een ftjjent geluyt^ voanneer 

men hem met een Jioxken of iets anders aanraakt, 

en dat hy Jyn lichaam veerdig binnevoaars trekt : 

op voelken tyt, alfoo de opening van fyn lugt-gat 

eenigjihsJluyt, en dat de lugt daar Joo fnel niet en 

kan uytgaan nogvojken, foo maakt defelve dit Jif 

fende gerught. 

Maar fomtyts is de Slak niet uyt fyn huysken 

te krygen^ wat men ook doen mag ; om dit expe^ 

riment te nemen , om door de opening van Jyn 

Lip de lugt in en uyt fyn lichaam te Jien beweegen. 

Het welk als jnen egter wil bemerken, en Jten^ hae 

wonderlyk dit gat fig dan Jluyt , ende weer 

opent ; foo moet men de hoorn van aghteren^ een 

weynig met de rugh van een mes injlaans 

dan fal hy terjiont door de pyn^ die hy ge¬ 

voelt , daar buyten kruypen, en fyn lught-opening 

vertonen , latende feer aardigh Jien , hoe dat hy 

aajjem haalt. 

De uyterjiê Soomen, of Boorden van het lichaam 

die Jyn als hefayt tnét veele klieragtige verhevent- 

heeden hhh. Waar uyt het Jlym te voorfchyn 

komt. Defelve worden verdeelt door een feer groot 

getal vaten ^ dewelke daar tujfchen in loopen , en 

haar de Jiojfe tot het Jlym aanvoeren. Deefe Klier- 

kensjyn alle'verheeven boven de vlakte van de huyt, 

en als Tim witte doorfchynende Jlippelen hefait ^ 

waar tujfchen de vyten als in dellingen en groeven 

gejien worden. Dat een contrarie order is, als de 

ajwyfe Maker in de bladeren der bomen gebruykt 

heeft ^ alwaar de aderen of fenuen ;ftrheeven fyn^ 

en het fapagtige gedeelte is daar in de laagte tuf 

fthen beyden ingevoeght. 

Deefe Somen, of Boorden^ van het lichaam beft aan 

voor het meejle gedeelte uyt drie vUefen, Jynde het 

eerfte en de bovenjle de klier agtige huyt; het bin- 

nenjle of middeljle is een klieragtig vlies ; eft 

het alderbinnenjie is een gladt ende Jlihberig 

vlies. En daar onder is het lichaam des Slax 

met Jwaare Spieren doorweeven, waar door hy fyn 

hoorn en fyn ganfche lichaam , door een feer felt- 

ftame beweeging, die als de golven en baar en van 

de zee in het aanften is , voort ft t. Soo dat deefe Soo~ 

men de pligt van de voet in dit Dierken bekleeden j 

en_ met alle regt de voet van het lichaam mag ge- 

F f noemt 
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licuk eft & fpongiofa: verum iibi acu vel 

acicula compungitur, fuos tarnen mufculos tan¬ 

ta vi valet contrahere, ut Temet ipTim in corii 

duritiem compingat. 

Subtus haec corporis pars albiffima cft, &: ae¬ 

quabili vcluti cute obdudla; quae quidem mul¬ 

to mihi tenuior Tuperiore videtur, fed tamen pa¬ 

riter glandulofa eft, & quodammodo interltin- 

dla, fimulque ob tenuitatem Tuam ad motum 

aptior. Si Cochlea vitro fuper limpido reptare 

finitur, motus hic quam pulcherrime obfervari 

poteft: ubi enim, Cochlea ibi proreptante, vi¬ 

trum deinde invertitur, mirabilis illa motio ea¬ 

dem fefe ratione confpiciendam ofleit, ae exigui 

maris fludlus, qui molli vento leniter a£ti fefe 

mutuo tarde infequuntur. Nec iane fingularem 

hunc miOtum alio aptiore fimili exprimere fciam. 

Quod autem in nuda Cochlea, in aquam pro- 

jedla, atque in lagenam immifia, motus Spiri¬ 

tuum Animalium obfervari queat, fub Ipecie mi¬ 

nutorum globulorum, a capite ad caudam, atque 

a cauda ad caput lefe moventium ; id profcdlo 

merum duntaxatefc phantafma, iftiufmodi a Phi- 

lofophis confidtum , qui folis libris impalle- 

fcunt. Ratio vero illius phaenomeni in eo folo 

fita eft, quod,dum in aquam projicitur Cochlea, 

ftmper in corporis muco aliquid aeris defixum 

maneat, qui tamen, utcunque valide fefe mo¬ 

veat, nullum unquam motum ordinatum often- 

dit: namque bullulae fuum femper ordinem 

fitumque inter fe retinent j quantumvis una cum 

corpore contrahantur atque expandantur, id eft, 

conglomerentur, rurfumque ab invicem remo¬ 

veantur. 

CAPUT V. 

De reliquis Cochleae Gejlibus^ Viribus, Cr 
Vita. Giuomodo inteï'jïcienda fit ad Ana¬ 

tomen ; una cum aliis curiofs experimen¬ 

tis. Tum quid in eam Sal agat. 

QUando Cochleae fic fe quieti dare volunt, 

ut nullo fefe motu fuae fimbriae vel pe- 

' dis alicubi fixas teneant; tunc fatis ma¬ 

gnam muci portionem fuo e corpore premunt & 

excernunt, qui quidem paululum ficcatus ipfis 

loco penduli quali ledti infervit. Id autem ple¬ 

rumque interdiu fadtitant, atque ibi fic moran¬ 

tur • donec vel pluvia cadat, vel atmolphaera 

refrigefeat; alio enim majore hofte, quam fic- 

citate, non premuntur. 

Un. 

MMERDAMMII 

j notmt zvorder,. Dit ganfehe deel is 'weel; en fpon~ 

gieus; maar foo men met een naait of fpelt dat 

priktfoQ kan hy fjne fpieren foo jierk te faunen 

trekken en contraheren, dat hy fig felve foo kart 

als een leder maakt. 

Van onderen is dat eedeelte des Hchaams heel 
o 

blank y en als met een eenparige huyt overtrokken , 

diemy veel dunder fchynt als de bovenjle y koeveel Jy 

meede klieragtig is, en enigfïnts verdeelty maar door 

fyn dunte ishy bequaamerptn fg tebeweegen. Ah men 

de Slak op een helder glas laat kruypeiiy foo kan men 

deefe bevoeeging Jeer fray fien , vtant foo men dat 

dan omkeertyVnanneer hy daar op voortgaat yfoojiet 

men defe voonderbarelyke bevoeeging haar vertoneity 

gelyk de golfkens der zee, die op malkartderen lang- 

faam volgen, vtanneer fy door een foele wint faf- 

telyk bevooogen worden. En beter kan ik deefe feit- 

fame beweeghig niet uytdrukken. 

Maar dat men in een naakte Slafy die in het wa¬ 

ter geworpen is y en in een vlefch gedaan, de be- 

weegingvan de Dierlyke Geef en fou kunnen, foen^ 

en dat onder de figuur van kleene bellekens, die 

haar van het hooft tot deflart, e7i van de Jiart naa 

het hooft beweegen, dat is niet als een inbeelding 

van dat foort van Philofophen, die alleen in de boe¬ 

ken fufen. De heele reden begaat, otn dat daar 

altyt lugt in het flym des Hchaams blyft hangen , 

als men de Slak in het water werpt y maar daar in 

is noit eenige geot dineerde beweging in te fen ^ 

hoe foer hy fg ook roert; want altyt behouden de 

bellekens haar order en plaats: Hoewel fy inkrim¬ 

pen en uytrekken met het lichaa7n , dat is op cc», 

en van 7nalkanderen y fchuyven. 

HET V. HOOFTSTUK. 

Van de vorderemanieren der Slak, fyn 
Sterkte en Leeven. Hoe men hem 
dooden moet om te ontleeden^ nefFens 
andere naukeiirige ondervindingen. En 
wat het Soiit haar doet. 

WAnneer de Slakken willen ruften , fonder dat 

Jy ‘ haar door e enige beweegir.g va7i haar 

Soom of Voet vafl houden: foo perje7t en jeheyden 

fy uyt haar lichaam een gedeelte flym , het welk 

als het een weynig gedroogt ;V, haar dan als voor 

een ba7ig en ruft-bedde dmit. Dit doen Jy ge7ne7ie- 

lyk Op den dag, en Jy blyven daar in tot het re- 

ge7it y of de koelte aanko77it: want Jy hebben geen 

groot er vyant ttls de druoghte. 

Hier- 
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L^nde & obfervamus, ipfarum raucum magis 

efle coloratum , prout parciorem ejus copiam 

fuis in vafis glandulifque habent; qui alioqui 

femper limpidus atque albicans eflr. 

Sunt£c confortii amantiflimae, eo praefertim 

tempore , quo tellam fuam accrefcere faciunt; 

tum enim in locis umbrofis centenae fefe congre¬ 

gant, ut in otio hoc peragere poffint, quietae 

juxta fc invicem defidentes. Potiffimum tamen 

aliquot ante diebus, quam coitum exercent, ad 

fe mutuo prorepunt; uti fuo loco narrabo. 

Valida admodum ipfis Vira eft,ut vel fex aut 

feptem diebus fub aqua detentae fuperelTe 

queant. Quin & fauciatae, fua e cute vel te- 

fta protradtae, vel quatriduo adhuc vivunt j mo¬ 

do pariter in aquam reponantur. Tanto autem 

robore pollent, ut cum altera Cochlea, te- 

ftae ipfarum adhaerefeente , quam facillime pro¬ 

repere, 6c femet quaquaverfum movere valeant. 

Imo vel duas Cochleas nonnunquam pertra¬ 

hunt, Quoufque autem naturaliter vitam pro¬ 

ducant, vix accurate determinari poteft: quan- 

quam crediderim, ipfas longiffimam ad aetatem 

pertingere j quod quidem ex lento teftac earum 

incremento admodum facile conjiciendum efl: 

in teftae enim fuperficie permagnus cernitur nu¬ 

merus ejufmodi crenarum s, quales incomibus 

boum obfervantur, e quibus ruricolae annos ho¬ 

mmee computant. 

Magno mihi conftitit labore ipfarum Anato- 

me: fiquidem haec non nili difficillimo negotio, 

ipfis etiamnum viventibus, inllitui queat. Quod- 

fi enim fale confpergis Cochleam , haud ab eo 

confumitur illa, uti quidem creditur, fed tan¬ 

tum interficitur • tuneque fimul ob validam mu- 

fculorum contradtionem vifcera omnia tantopere 

corrugantur , ut nihil prorfus difiindle videri 

poffit. Omnis nam.que mucus tum temporis e 

corpore iplarum exprimitur: ut vel animadver¬ 

terim , ipfas quoque partes fpermaticas in hac 

Cochlearum fpecie triplo reddi graciliores j quod 

fane perquam notatu dignum eft. Unde Sal mi¬ 

hi verum purgans medicamentum Cochleae 

efle videtur, quo omnes ejus humores ejiciun¬ 

tur. Qiiinforfan purgantibus quibufdam phar¬ 

macis oblini poflet hoc Infedtum , experiundi 

gratia, quidnara cfièdlüs in eo producerent; quod 

quidem, ficubi procederet, haud fane nullius in 

arte medica ufus futurum efiet. Interim expe¬ 

rimentum hocce, ut faepiufcule mihi propofue- 

rira, non tentavi tamen hadlenus. Ita faltem 

fentio ,quod fub purgandi aclu in Inteftinis Ho¬ 

minum idem penitus fiat, quod heic extrinfecus 

in! 

II f 

Hierom fat men 'ock ^ dat haar flym gecouleur- 

der is ^ naa dat Jy daar mhider van in hare vaten en 

klieren hebben; fynde het anderjïnts altyt helder en 

veit. 

Sy fyn ook feer gefelfchap foekende ^voornament- 

lyk als Jy baar hoornken doen aangroeyen , op wel¬ 

ken tyt Jy in fchaduveagtige plaatfen by. honderden 

haar vergaderen, om daar tyt en ruft toe te hebben^ 

fatende jïil naafi malkanderen. Bejonderlyk kniy- 

pen Jy te Jamen eenige dagen te vooren , eer Jy 

fpeelen; als ik op order /eggen /al. 

Seer Jlerk Jyn Jy van lesven, en Jy kunnen veel 

fis en feven daagen onder het veater bejiooten Jynde 

haar leeven uytjlrekken. En veel vier dagen , als 

/ygeqiiejl Jyn j en dat fy filj's uyt haar huyt, oj 

(ehaal^Jfa getrokken. Dan men moet haar mee de 

in het veater leggen. Sy /yn/oo Jlerk., datjy met 

nog een andere Slak, die haar aan het hoornken vaji 

hout, heel ligtelyk kunnen voortgaan, en haar over 

al beweegen. Somtyts veel met twee andere, die Jy 

voort Jleepen. Hoe lang Jy natuurelyk leeven^ dat 

is niet veel te /eggen ^ hoeveel ik gelooj], dat /y tot 

beele hooge j aar en komen , dat keel ligt uyt het 

langjaam groeyen van haar hoornken aj te neemen 

is. Waar op men diergelyke inkervingen in groote 

menigten fat s, die men op de hoornen der OJJen 

bevint, waar uyt de huyshiyden haare jaaren naa 

rekenen. 

Ik heb groote moeyte gehadt om haar te ontlee- 

den, want het is niet als met een fier grooten ar- 

beyt te doen, als/y nog in het leeven Jyn. Soo men 

haar met /out bejlroit, dat verteert de Slak niet, als 

men fig inheelt, maar het doot hem alleen : maar 

alle de ingeivanden voorden door het krimpen der 

mufculen /00 Jeer te /amen getrokken, dat men 

niets hequamelyk fien kan. Want al het Jlytn , dat 

fcheyt op die tyt uyt haar lichaam: /00 dat ik onder- ^ 

vonden heb, dat Jelfs de Jaat-deelenfariemaal dun¬ 

der in dit Joort van Slakken waren geworden , dat 

fier aanmerkelyk is. Soo dat ik het /out voor een 

waaragtige purgatie van de Slak houde, die hem 

alle /yne vogtigheden a/dryft. En men /ou moge- 

lyk dit Dierken met tenige purgerende medicamen¬ 

ten kunnen he/tryken , om te Jen , wat werking Jy 

daar deeden. Dat /onder twyjel eenig nut in de 

Heelkunji /ou brengen, indien het aanging. Hoewel 

ik het noit befigt heb, alhoewel ik zulks veelmaal 

heb voorgenomen. Altyt myn gevoelen is , dat het 

purgeer en op defi manier in de darmen der Men- 

fehen toegaat, als het hier uytwendig in de huyt 

van de Slak doet. Te weten door een bytende, 

prikkelende, en kittelende, opwekking, waar door de 

Ff z klier- 
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in cute Cochieae contingit. Mordens nimirum, 

pungens, & titillans utrobique ftimulus partes 

glandulofas tam in inteftinis noftris, quam hic 

jn cute Cochieaefitas,irritat, quo fuos illae con¬ 

tentos humores excutiant & fecernantj fimulque 

tum id , quod circa fe fentiunt, malum quali 

abluant. In laliva fane res haec manifelliffima 

cll j utpote quae mox copiola admodum noftris 

e dudlibus lalivalibus efilinditur , ubi remedia 
quaedam ptyaliftnum excitantia in ore detinen¬ 

tur ; quod quidem perquam liquido quis expe¬ 

riri poteft , modo radices Pyrethri comman¬ 

ducet. 

Unde nequaquam adftipulari queo,quod pur¬ 

gatio Iit peculiarium tantum quorundam, 6c vi 

propria feledtorum, humorum e corpore expul- 

llo, a medicamentis,ideo lingulari titulo fpecifi- 

cis purgantibus vocatis , producla. Quali vero 

ratione pollerent atque intelledlu ifthaec phar- 

raaca , quo aquam a pituita, haneque ab aliis 

iterum fuperfluis humoribus valerent dignofee- 

re, & folam hanc feorlim fecernere , atque ex¬ 

tra corpus amandare. Cum interim experien¬ 

tiae magis refpondeat, quod illa materies expur¬ 

getur, qua corpus maxime fcatet, & quae tum 

temporis in valis corporis datur abundantior. 

Quod li haec ita fe habeant, fufiiciet deinceps, 

circa medicamenta purgantia faltem animadver- 

tifle, utrum calida , licca, frigida aut humida 

lint j neque opus erit amplius tot excogitatis no¬ 

minibus, & fidtis rerum phantafmatibus cere¬ 

brum onerare. 

Cochleam in Spiritum vini, Oleum Terebin¬ 

thinae , aliofve ejufmodi liquores aut olea im¬ 

mittere, ut in his enecetur, quoque minus con- 

fultum eft. Quamvis infedta alia quandoque fo- 

lo vapore Sulphuris accenft interfecerim, ut ea 

fic illaefipolTem dillecare. Attamen aptiftimum, 

quod heie fieri poteft, atque optimum eft, Co¬ 

chleam in & fub aquis lenta morte conficere. 

Quae quidem methodus & hoc boni alit, quod 

Cochlea nunquam mufculolas fuas partes tunc 

contrahat ; fed hae omnes contra pulchre ex¬ 

pandantur : fiquidem aqua, in ipfius glandularum 

orificia penetrans, muco ibidem haerenti fe mi- 

fceat, huneque dilatando univerfum fimul cor¬ 

pus infigniter expandat. Ita autem obtinetur, 

ut multae partes, quae alioqui abfeonditae per¬ 

manent, aut non nifi magno labore inveftigari 

poliunt, manifeftae fiant: cujufinodi funtfora¬ 

mina organorum Genitalium,Penis,Uterus,Den¬ 

tes, Limbi corporis forma, Glandulae, & alia, 

quae ob aquam imbibitam tum faspius conlpicua 

red- 

klieragtige deelen, foo hi cnfe darmen , als hier In 

de huyt geprikkelt 'worden, om haar hefloote zog- 

tigheeden te doen iijtfyperen , en te fepareren. Op 

datjy het qnaat y geen Jj daar voelen ^ fouden als 

^ffpoelen. Gelyk men dat in het fpeekfel foobevmdt, 

"^tgeen dateljk in overvloet nyt onfe quylvaten bc- 

"weeQt voort. 'wanneer men eeni^ e remedten, de'wel- 

ke doen qiiylen, in de niont neemt. Als feer nier- 

kelyk ondervonden 'wort, voanneer 'wy ^iyl-Wor~ 

tels kau'wen. 

Soo dat ih^geenjlns Jou kunnen toejlaan , dat het 

purgeer en toegaat met eenige befondere en eyge 

verkooren vogtigheeden alleen buyten het lichaam 

te dry ven; en dat door medicamenten, die men foo 

befonderlyk op eene JloJe 'werkettde purgeermidde¬ 

len itoemt. Even alleens , oj fy reden en verjlant 

hadden^ om het 'water van het Jljm en 'wederom 

dat van andere overtollige doffen.^te onderkennen.^en 

dat befonderlyk af te jeheyden. Hoe wel het met 

de ondervinding beeter kan o'vereenkojnen, dat die 

deelen gepurgeert worden, daar het lichaam het 

meejle tneede vervult is , en die in de vaten des 

lichaams in overvloet op dien tyt fjn. Het welk 

foo fijnde ^ foo behoefde men , ontrent de purgerende 

medicamenten, maar vcornamentlyk te letten, op die 

heet, droog en kout, en i'Ogtig Jjn, [onder de her- 

fenen met foo veele uitgevonde namen, en verbeel¬ 

dingen van faken, te belajlen, 

De Slak in Brandevejn , Tarpentyn Olie, en 

andere vogtigheden , en oliën te leggen , om 

hem daar in te dooden , gaat mede niet aan. 

Hoewel ik andere kloedelof Dierkens wel met de 

reuk van Swavel alleen heb gedoot, om haar foo 

ongequejlfynde te ontleeden. Dan het alderbequaam- 

fle en bejle middel is, o?n de Slak een langfame doot 

binnen en onder het water te doen f erven. Waar 

doormen nog dit nut heeft, dat hy noit Jyn nmfcti- 

leufe deelen te Jamentrekt , maar alle defelvea 

worden beqnamelyk uytgefet, door de ree den, dat het 

water in de openingen Jyner klieren indringt , en 

fig vertnengende met het Jljm, en dat dilaterende, 

foo fpant het geheele lichaam merkelyk op : waar 

door men veele deelen fiet , die anders ver¬ 

borgen bljven, of die men met groote moeyte moet 

foeken. Gelyk de openingen der Teeldeelen, de 

Roede , de Ljfmoeder, de Tanden, de gedaante der 

Lip van het lichaam, de Klierkens, en andere Dee¬ 

len, die haar als dan door het ingedronge water 

dikmaals fgthaar maken , tn voor den dag komen. 

Dat 
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redduntur atque in lucem prodeunt. Hoc igi¬ 

tur modo Cochleae quam aptifiimae evadunt a- 

natomicae diflectioni. . 

Curioforum nonnulli hanc Cochlearum fpe- 

ciem , quia infolitae funt magnitudinis, fu is in 

hortis & praediis fuburbanis alunt: prout Hagae 

Comitum & Culenburgi me vidifle memini in 

viridariis Illuftrium Comitum Mauritii 6c Wal- 

deccae, aliirque pluribus in locis, quae cavernis 

de rupelledile manna coiiftrudis,Grotten vocatis, 

exornata funt. Tempus vero Cochleis hifce pere¬ 

gre mittendis commodiffiraum ellhyemalejutpo- 

te quo fuis in teftisullo fine motu reconditae hae- 

^ peculiari quodam defuper accreto oper- 

m. culo quod introitum tellae exadifiime clau¬ 

dit, obferatae. Aefeivo tempore fi tranfinitten- 

dae funt; optimum eft, una cum herbulis qui- 

bufdam fimul adjedis illas itineri committere ; 

aut fi comedere eas animus eft, in fiiccum indun¬ 

tur , atque ftraminis dein fegmina ipfis interiper- 

guntur; quorum ftimulatione & pundione di¬ 

cunt eas impediri, quo minus fuis e domunculis 

proreptent, fed in his conciufae maneant. 

CAPUT VI. 

De fartihis internis. Et frimum de 
Corde ^ ejus AuriculaVena Ca'ua ér 

Aorta. Tum ér de Sanguine , ejufque 
ferpetuo Circuitu. De differentia Muci 

a Sanguine ; de Limbi Cavitatibus^tan- 
demque de Sacculo Calcario. Accedit 
ranffmnm quoddam Experimentum-^ 

ad motum Mufculorum attinens. 

Dat de Slakken dan feer beqnaam maakt om haar 

te ontleeden. 

Sommige Liefhebbers fitten dit fiort van Slakken 

hier in het lant in haare tnjnen en lujlhooven, om 

haare ongemeene grootte, gelyk ik dat ge [ten heb in 

den Haagh , en te Kuylenhurg , in de Infthooven 

van haare Excellentien, de Graven Maurits , ende 

Waldek , en op andere plaatfin meer, daar Jy Grot¬ 

ten hebben. De bequaamfte tjt om haar te verfin-^ 

den is in de winter, om datJy dan in haare hoorn- 

kens fionder bevoeeging opgejlooten fyn , en met een 

befionder dek fel m toegegroeit, dat fier met den in- 

gank van de hoorn Jlujt. In de Somer wor- 

den Jy niet beqiiamer als in eenige groente 

overgejbnden. of anders fio men die eet en wil, 

foo doet men die in een fik, en men Jlroit daar ge¬ 

kapt ftroy tnjjchen, het geen gelooft wert, dat 

haar belet, door fyn prikkelen en Jleeken , dat 

(y niet uyt haare hoornkens Jonden kruypen, maar 

daar binnen in bejlooten blyven. 

HET VL HOOFTSTUK. 

Van de inwendige Leeden. En eerft van 
het Hart 3 fyn Oorken, Hol-ader, en 
Slag- ader. Als ook van het Bloet, 
en fyn gediiunge beweeging Het on- 
derfcheyt tiiffchen Slym en Bloet j de 
Holligheden van de Limbus, en eyn- 
delyk van het Kalkbeursken 3 met een 
feer raar experiment ontrent de bewe¬ 
ging der Mufculen. 

(''Um plurimas externarum, 6c nonnullas 
internarum partium hadenus recenfue- 

lim ; jam quidem ad Tcftae defcriptionem pro¬ 

gredi liceret; verum huic aptior tum erit locus, 

quando illas pnus partes defcripfero, a quibus 

Tefta 6c nutrimentum 6c incrementum fuum for- 

titur. Quamobrem de principibus internis par¬ 

tibus nunc adum eo; haud quaquam tamen ad 

ordinem me adftridurus, inter Anatomicos ple¬ 

rumque ufitatum ,quo a Ventre aut Capite fuam 

aufpicantur hiftoriam. Cum enim putredo heic 

Tiullametuenda, ipfumque Animalculum perpu- 

filliim fit; malui illas prius partes peitradare, 

quae mihi primum obviae erant. Neque 6c ad¬ 

modum follicitus curavi, utrumne aliam partem 

tantillo majorem, aliam rurfus paulo minorem, 

intercedente microfeopio , delineaverim : quan- 

do- 

DE meejle der nytwendige Deelen, en eenige 

der inwendige, aangeroert hebbende ,Jho 

fili ik nu het Hocrhkcn kunnen befchryven ; maar 

dat fal heter voegen, als ik eerflelyk die Deelen 

heb hefchreeven , dewelke het iceden ende doen 

aa.ngToeyen, Waarom ik my nu tot de verhande¬ 

ling van de voornaamjle inwendige Deelen Jal he- 

geeven : fionder dat ik my heb verbonden aan de 

order , die de Ontleeders gemenelyk bouden,cmvan 

de Buyk, of het Hooft , haar bejehyving te be¬ 

ginnen. Want aljoo hier geen verrotting te vree- 

Jen is, en dat het een kleen Dierke is ; Jco heb ik 

die Deelen het eerji willen verhandelen, die my 

het eerjle voorquamen. Sonder dat tk ook heel 

naaim heb agt gèflagen , of ik hef eene Deel wat 

grooter , en het andere weer wat kleender, ofi- 

der het vergrootglas^ heb uytgeteekent door dien 

G g fat 
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doquidem hoe ad rei cognitionem nihil quidquam 

confert: diftindlius faltem res nonnullae intelli- 

gipoflunt, liquando femet ipCis viventibus pau¬ 
lo grandiores exhibentur. 

Omnium optimus Cochleam dillecandi modus 

eft, fi, Tefta i. primum detradla, initium dein¬ 

de fit in Limbo Cochleae e j qui quidem a latere 

corporis finiftro,fiibtili prius forficula, debet re- 

dat tot de kennis van de faak gsns niet doen kan 

alleen geef t het een klaarder begrip, als fimmige 

faken nnat grouter als bet keven vertoont fyn. 

De alderhequaamfle manier om de Slak te onilee- 

den is , naa dat men het Hoornken i daar cerji 

heeft afgenomen, dat men daar begint by de Hant 

of Lip des Slax e, die men aan de linker fyde van 

fecari, cavendo interim, ne ad dextram fita ejus fyn lichaam met een fyn fbaarken eerjlelyk moet 
foramina g.f. vulnerentur; unde, his prorfus 

illaefis manentibus, Limbus circumfpedte ab in¬ 

fra haerente corpore leparandus atque difcinden- 

dus eft. Alioquin enim, nifi foramina illa cau¬ 

te vitentur, exitus Inteftinorumaeque,ac viae 

Sacculi Calcarii, fauciatur. 

Primum, quod tunc ibi in confpedtum venit, 

eft fubjacens corporis Cutis; quae a fuperiore & 

interiore Limbi, qua membranaceus eft, paite, 

tanquam tegumento, operta, ibidem loci multo 

eft tenuior, albidi vel palliduli coloris, & fibris 

oblongis Mufculofis inftrudla. Hanc vero inter¬ 

nae cutis partem fi prudenter ftparaveris; fub- 

jacentes videbis Muftulos transverfales, qui, li¬ 

cet haud admodum diftindte,transparent. Utrin- 

que in molli vel declivi Ventris parte Mufculi 

quidam ferrati obfervantur, qui Tendines fiios 

fupra Peritonaeum exporrigunt. Mufculus vero 

parvus, tranfverfim decurrens, ipfb fuper Peri¬ 

tonaeo fubjacente fitus eft. Omnes hi Mufculi 

infervmnt ad corpus introrfum premendum, at¬ 

que Inteftinorum, vaforum Spermaticorum con¬ 

tenta Sec. movenda. 

Quodfi deinde Limbus hic, una cum parte 

fua membranacea, retrorfum fupra corporis fpi- 

ram trahatur, atque hinc inde, ubi cohaeret, 

refecetur^mox tunc Venae a, quae fubtus Lim 

bum verfus decurrunt h, atque ipfum Cor c, 

hujufque Auricula d^ & Vena Cava inde pullu¬ 

lans, fimul 6c variae cavitates , in quibus aër 

movetur, atque nonnullae aliae praeterea parti¬ 

culae, uti funt Sacculus Calcarius e, ejufque 

dudfus, inteftino proxime adjacens, Intcftinum 

redum ipfum ƒ, Hepar, & quaedam ad vafa 

Spermatica pertinentia, confpiciuntur. Harum- 

ce partium nonnullas cx ordine nunc deferibam, 

alias vero fuo poftmodum loco. A Corde ini¬ 

tium faciam. 
Cor in medio corporis, circa extremum for¬ 

nicis Limbi, totum corpus ambientis, fitum 

cftj ibique loci, paulum adfiniftras, in declivi 

corporis. ob veftientium membranarum tenui¬ 

tatem , quam elegantiflime traiifparere atque 

in 

afknippen, fonder aan de regter fyde fjne Gaat- 

kens g, f, quetfen : foo dat die heel ongefchonden 

bly vende y men dit deel voorfgtig van het onderlegd- 

gende lichaam moet affeheyden en doorfayden. Want 

anders^ Joo men deefe openingen niet en myt, foo 

quefi men den uytgank der Darmen, en die van 

de paffagie van het Kalkbeurken. 

Het eerjle dat ons voorkomt is de onderleggende 

Huyt van het lichaam ^ dewelke het bovenjie en bin- 

nenjie gedeelte van het vUefig deel der Lip of rand 

voor dekfel hebbende , daar ter plaatfe veel dunder 

^^jjyftde wit of bleekagtig van couleur^ en met 

langwerpige mufculeufe vezelen verfien. Het wek 

ke deel der inwendige huyt als men langfaam af- 

fcheyt^foo fiet men de onderleggende dwars lopen¬ 

de mtfculen , die daar door fchynen , dan niet heel 

klaar. Aan weer fyden in het weke, of het hangen 

des Buykx^fet men eenige getande Mufculen^ de-^ 

welke hare Pefen op het gemeene Buyk-vlies uyt- 

firekken. En het dwars lopende Muskelke is op 

het onderleggende Buyk-vlies felfs geleegen. Aller 

welker /pieren haar gebruyk is , om het lichaam in¬ 

waarts te drukken, en de vuiligheden der Darmaz , 

Saatvaten, en foo voorts te helpen beweegen. 

Als mm nu deefe Lip met fyn vliefig deel 

aoter óver den dray van het lichaam trekt, en dat 

hier en daar, ahvaar het felve verknogt is, afknipt, 

foo fet men daielyk de Aderen a dewelke onder nm 

de Lip of Rand lopen h,als ook het Hart ,c fjn Oor- 

kend,en de Holle Ader, die daaruyt fpruyt, als 

nieede verfcheyde' holiigheeden, daar de lugt in be¬ 

weegt wort; en ook eenige andere deelkens, als 

het Kalkbeursken e, en fyn pypken , of leider dat 

naafi aan de Darm leyt; de regten Darm f felver; 

de Lever, en eenige deelkens tot de Saatvaten , 

Waar van ik eenige vervolgens, en andere als het 

pas geeft, befchryvenzal, beginnende eerft van Let 

Hart. 

Het Hert is geplaatfl in het midden van het li¬ 

chaam , omtrent in het uyterfte des concameratie van 

de Rant, of Lmbus, die het ganfehe lichaam om¬ 

loopt i daar men het een weynig aan de linker fyde, 

feer aardig, door de dunte van de hekUderule vlic- 

fen 
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in vira femct movere cernitur. Pericardio id 

includitur tenuiffiino, cujus in cavo fat magna 

Lymphatici humoris, cryftalli inftar, limpidif- 

Tab. V. copia datur. Pericardio difledbo llatim 
%• IV. c. ie confpiciendum oficrt Cor pulfans c, fuacum 

Auricula d\ quae niembranolae & perquam te¬ 

nuis eft fabricae,intus variis, tam carneis, quam 

membranaceis, fibris eodem modo pertexta, ac 

in Auriculis Cordis Hominis, aliorumque Ani¬ 

mantium, obtinet. Coripfum carneum eft, car- 

neique coloris, mufculum referens diei fpatio 

in aqua maceratum ,& tantum non omni fuo San¬ 

guine emundtum. Externa Cordis ftiperficies 

laevis eft & pyri formam habet; interiora autem 
plurimis carneis columnis, villis, fibris, inae¬ 

qualia funt; itidem uti in Cordibus Hominum 

Brutorumque obfervamus: inde fit, quod mul¬ 

tis intus finibus, angulifque , Cor diftinguatur, 

& admodum fibratum fit. Ad ejus ingrelTum, 

prope Auriculam, binae haerent Valvulae femi- 

lunares c, prohibentes, ne Sanguis rurfum in 

Auriculam retrogredi queat. Uti autem una 

duntaxat eft Cordi Auricula; fic & uno tantum 

id cavo gaudet. Atque fimiliter nonnifi dupli¬ 

cis generis heic reperiuntur vafii, Venae fcilicet 

& Arteriae. Venae quidem fupra Cordis Auri- 

cillam levi negotio confpicuae ftint,ubi loci 

Vena Cava cernitur; e qua pullulantes, mirabi¬ 

li quodam modo fibi intertextae, elegans for¬ 

mant reticulum. Arteriae difficilius deteguntur, 

nec prius in conlpedtum prodeunt, quam cor¬ 

pus primo fuerit apertum. Attamen Aortae, vel 

Arteriae magnae, principium ibi loci circiter 

extra ventrem exiftit, ubi Cor cum SacculoCal- 

e. cario e. connedritur. Ex cono autem, five ex¬ 

tremo cordis acutiore, Arteria magna originem 

ducit ftatim ab initio, prout m Pifeibus quo- 

g. que obtinet, paululum dilatata^, mox deinde 

ramos fuos quaquaverfum , & per corporis inte¬ 

riora , & extrorfum in membranas , aeque 

retrorfum juxta corporis Ipiram, ac antror- 

fum, dilpertitur ; primo quidem illis pro- 

fpiciens partibus, quibus proxima eft , Sac- 

g culo nimirum Calcario ?, Inteftinis , He¬ 

pati, Ventriculo, & vafis Spermaticis; poftea 

ilico progrediens ad tunicas Hepar inveftientes, 

ad Mufculos, Nervos, atque Glandulas Cutis. 

Horum tamen ramorum nonnifi infigniores 

quofdam, una cum divifionibus fuis, delinea- 

vi h, atque caeterum corporis ipfius duntaxat 

fpiram atque figuram punftis defcripfi iii/, ut 

harum partium fitus inde intelligi poflet. 

Sanguis in Corde ejufque Arteriis contentus 

co- 

Jen^ 'm het hangen van het lichaam^ flet doorheen 

fchynen 1, en in het leeven fig hevjeegen. Het viort 

hejlooten ineen feer dun Hartcfakje^ dat inJjn hol¬ 

te al vry veel lymphatik vaater heeft,, foo klaar aH 

een heldere cryftal. Als men dit Hartefaxken geo- 

pent heeft y foo vertoont fig het kloppende Hart C 

onmiddelbaar met jyn Oorvliesken d, het voelk vlei- 

fg en feer dun van maak (el is yfynde van binnen 

doorveeven met verfcheyde vleejige en vliepge fibren^ 

op de vsys als dat ook in de Vliejen van de herten 

der Menfchen en Beef en te (ten is. Het Hert (elve 

is vleesagtig y en ook lyfoervtig van couleur y als 

een muskei die een dagb in het water geleegen heeft y 

en daar het bloet ten naaflen by uytgetrokken is. 

Upvoendig is het Hert ejfen ende Peeraghtig van 

maakfel y en van binnen is het met veele v lief ge 

colummen en draaden verf en, als ook in de Herten 

der Menfchen en Dieren plaats heeft. Waar door 

dat het met veele holligheeden en winkelhoeken 

doorweven wort, en feer fibreus van binnen is^ 

Aan jjn ingank by het Oorken heeft het twee hal- 

vemaansgewyfe Klapvliefen c , dewelke beletten 

dat het Bloet niet weer te rugh in bet Oorvliesken ho¬ 

pen kan. En gelyk daar maar een Oorvlieske is , 

foo heeft het Hert ook maar eene holligheid^ En foo 

van gelyken vindt men aldaar niet als tweder- 

hande vaten, Aderen en Slagaderen: de Aderen Jyn 

boven het Oirken d van het Hert, fonder weynig 

moiete Jigtbaar, daar de Hol-ader te Jien is , uyt 

welken (y (pruyicnde een wonderlyk aardig ge- 

weeffel van een netteken maaken. De Slag-Aders Jjn 

7noeyelyker te ontdekken y en niet te Jien, voor men 

het lichaam eerfelyk geopent heeft. Evenwel foo 

leyt het begin der groote Slagader buyten de buyk , 

ontreitt de plaats daar het Plart met het Kalkbeurs- 

ken t verbonden wort. Deeje groote Slagader fpruyt 

uit den Conus y of het fpitfo eyitdevan het Hert y daar 

defelve , gelyk in de Vifchen gefchiet, een weynig 

verwydt wort g. £« dati foo verfpreyt defe Slag¬ 

ader datelyk Jyne takken, aan alle Jyd^n , inwendig 

door het lichaatn, en uyiwendig in de vliefen , foo 

naa agteren volgens dendraj van het lichaam y als naa 

voren; verjiende eerftelyh^ die deelen y daar hy het 

naafle by is ; als het Kalkbeurken, e de Darmen , 

de Lever, de Maag, en de Saatvaten ; en foo gaat hy 

voorts tot de omvajigende vliefen der Lever yde Spiereny 

de SenueU y en de Klieren van de Huyt. Waar van 

ik alleen eenige groote takken , en hare verdelin¬ 

gen heb uytgebeelt h, en voorts heb ik den draay en 

de gedaante van het lichaam felve met Jlippelen 

Vn i ajgebeelty om te doen begrypen y waar deefo 

deelen leggen. 

Het Bloet, H geen het Hart en fyne Slagaderen 

Gg a 
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colore gaudeC albido’, nonnihil ad coeruleum 

vergente, hinc penitus alio, quam in Homine & 

Brutis; quippe quorum feturate ruber eft fen- 

guis. Quum vero Sanguis in omnibus fere hu- 

jufoiodi Animalculis(folis, quantum novi,In- 

tefeinis terrae exceptis) purpureo ifto carcat eo¬ 

iore j hinc illi Audlores, qui fuifmet tantum 

fepiunt fpeculationibus , Exfenguia vocarunt 

haec Animalcula: ut ut vel ipfo in Homine non- 

iiunquam albus in Arteriis Sanguis obfervatus 

fuerit. Hic Cochleae Sanguis glutinofus humor 

eft, nonnihil tenax & pituitofus; qui fi in a- 

quam defunditur , coeruleae inftar nubis com¬ 

paret, quae fenfim fefe expandit, tenuior fit, 

tandemque penitus evanefeit, fpedtaculo vifu 

longe jucundiffimo. 

Qui a membrorum nutritione fuperftes eft 

Sanguis,per Venas fubtiliffimas verfus cor redit, 

novam fubiturus codtionem. Venae hae maxi¬ 

mam partem in corporis exterioribus obambu¬ 

lant , atque confpicuae funt. Quae enim ibi 

obfervantur vafe, tantum non omnia jfunt veno- 

fa; prout ejufmodi inter Pundta corporis Glan- 

dulofe videri poliunt. Omnes hae Venae in am¬ 

plum coeunt truncum, Venam Cavam didum; 

quae quidem , uti jam diximus, quam manife- 

ftiffime conlpici poteft in interna fuperficie ca¬ 

meratae illius, membranaceae , partis Limbi 

b. Cochleae b: fub hoc enim atque per hunc Lim¬ 

bum Venae decurrunt, fuofque tandem humores 

d. in Cordis Auriculam d. elfundunt; quae dein 

fua rurfus contradione & fyftole hunc ipfum 

Sanguinem in Coiv. propellit. Cor vero eundem^ 

manifcfto quodam circuitu , denuo ejicit in Ar¬ 

terias; haeque iterum in Venas; ut adeo motus 

ifte nunquam interruptus fit, atque in circulum 

cat. Hinc Cordis pulfus primo in Auricula ejus 

cernitur; poftmodum vero in Corde ipfo. Ve¬ 

nae illae, quae ex Vena Cava oriuntur, tam mi¬ 

rifico artificio in fupra memoma membrana fa- 

brefadae atque elaboratae funt; ut accuratam ea¬ 

rum iconem exhibere conftituerim: quo nimi¬ 

rum DEI Opera tanto cognofeantur clarius, fir- 

miufque memoriae imprimantur. 

Cor ifthoc fua cum Auricula pulchrius nun¬ 

quam confpici poteft, quam ubi per Cavam fuam 

. Venam ftatu diftentum, dein femificcatum, dif- 

fecatur: quodfi enim penitus arefiat, tunc nimis 

valide contrahitur, ut internam ejus fabricam d 

valvulas haud adeo commode liceat contemplari. 

Quum vero Vafe ifthaec nonnifi albicantem con¬ 

tineant fanguinem; hinc facile pro Nervis haben¬ 

tur; adeoque expedit, ea injedo prius liquido 

quo- 

voert^ is 'witagtig van coulenr ^ een Dieynig trek¬ 

kende nna het blaauvi , geheel anders als in de 

Menfchen en dé Dieren, daar het bloei hoog root is: 

en om dat het bloet die purpere couleur in meefl alle 

de foorten deefer Dierkens niet en heeft {de Pier- 

'VS urm alleen uytgefondert-f) fio hebbende Autheu- 

ren, die niet als door haare fpeculatien geleert fyn » 

deefe Dierkens de naamvan Bloedeloofe gegeven. Hoe¬ 

wel men in de Menfchen felf wel wit bloed fom- 

tyts in haare Jlagaderen gefien heeft. Dit bloet 

in de Slak is een lymagtige vogtigheid, eenigfins 

taay ende flymerig ; en als men het felve in het 

water laatJiralen, foo vertoont het fig daar in, als 

een blaauwe wolk, die fg allenxkens uytfpannen- 

de daar in eyndelyk verdwynt. Dat boven ma- 

ten aardig te Jien is. 

Het Bloet, dat van het voeden der leedematen ove- 

rig blyfi, dat keert door Jubtile aderen weder nas 

het hert , om herkookt te worden. Deefe leggen 

voor het meefie gedeelte in de uyterjle deelen van 

het lichaam, daar fy (igtbaar fyn. Want het fyn 

meefl alle aderen, die men daar gewaar wort, ge- 

lyk defelve tujfchen de Klier-punten van het li¬ 

chaam te fien Jyn. Alle deefe aderen verfamelen 

haar in een wyde flronk, dat de Hol-aderis, die, 

als gefeght, feer aanmerkelyk te fien is in de hinnen- 

fie fuperficie van het hol uytgejpanne vliefige gedeel¬ 

te van de Limbus, of Rant der Stak b; waar onderen 

doorfy haar loop hebben, en haare vogtigheden eyn¬ 

delyk ontlojfen in het Oorken van het Hert d. Het 

welke door Jyn contraBie en klopping dit Bloet 

weer in het Hert e voert; en het Hert dat dry ft weer 

het felve, door een kennelyken circulatie, in de Slag¬ 

aderen, en die wederom in de Aderen, door een cir¬ 

kel 'wyfe en onophoudelyke beweeging. Soo dat de 

pols van^t Hert eerft infyn Oorkengejienwort,en ver¬ 

volgens in het Hert felve. Deejè Aderen, die uyt de 

Hol-ader fpruyten, fyn foo wonderlyk aardig in het 

genoemde vlies gemaakt ende uytgewerkt ,datik daar 

een nette afbeelding van heb willen maaken: op dat 

de werken GODS te beter bekent ende onthouden 

[ouden wordeu. 

Dit Hert en fin Oorken is niet heter te fien, dan 

als het door Jyn Hol-ader opgehlafen wort, en dat 

het half gedrooght Jynde dan won door gejheeden, 

anderfins als men het heel drooght, foo trekt het 

fig te fterk te famen, en men kan fjn inwendig 

maakjel en klap vliejen dan foo beqtiaam niet fien. 

Alfoo deefe vaten niet als een witagtig bloed voe¬ 

ren , foo worden fy ligt voor Senuwkens aangefien , 

waarom ?nen defelve met een gecouleurde vogtigheid 
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quodam colorato replere; quae quidem encheire- 

fis, ob maximam harumce partium fubtilitatem 

tenuitatem, operofa fatis atque difficilis ed;. 

Cui volupe eft iftlioc negotium imitari, ejuf- 

modi is pigmenta, quae fubfidere polTunt, li¬ 

quori immifcere debet tam fubtili, qui per vafo- 

rum poros tranfpirare, & in auras abire queat- 

Quod fi enim homogeneoquis utatur liquore co¬ 

lorato; tunc in unum omnia rediguntur colorem? 

nec difiindi quidpiam oculis exhibetur. Multas 

heic encheireies-atque artificia,ad rem hanc per¬ 

ficiendam requifita, nunc poflem exponere; ni- 

fi tradatulus hicce , praeter exfpcdationem 

inftitututp, fiib manu jam fatis excrefceret. 

Difcrimen, quod Sanguinem inter & Mucum 

datur in Cochlea, perquam notabile eft, & vel 

ex iblo colore atque craffitie cognofci valet. 

Quantumvis enim fanguis in venis fuis latis te¬ 

nuis atque fluidus fit; attamen paulo, poftquam 

e vafis depromptus eft, tenax evadit. Quin &, 

licet is ftatim in aquam conjiciatur, haud tamen 

expedite adeo, nec nifi tantillum prius concuf- 

fus, illife mifcet. Mucus contra, quem glan¬ 

dulae excernunt, non in aqua folvitur, nifi lon¬ 

go poft tempore; quum tenax fit & craflus, at¬ 

que praeterea coloris albi; quibus equidem do¬ 

tibus facile is afanguinedignolci poteft; liquando 

vulnerata Cochlea in aquam conjicitur, ut fan¬ 

guis & mucus fimul fe aquae mifceanr. 

Sanguis chartae albae illitus nullum omnino 

fplendorem relinquit; cum tamen mucus ean¬ 

dem veluti vcrnice, Argenti inftar, fplendente 

obducat: unde, tonum conciliandi gratia, non¬ 

nullis pigmentis remifceri is polier. Qui Co¬ 

chleas in cibis habent, fanguinem earum vel ma¬ 

ximi faciunt, vocantque Cochleae jufculum, 

follicite curantes, ne pereat. Quod quidem ab 

ipfis aeque, ac ab Oftreophagis, haud fine ra¬ 

tione fieri mihi videtur. 

Quonam modo Mucus e Glandulis cutaneis 

exftillet, hac ratione confpici poteft : primo 

oportet cutem charta bibula, grifea, tam crebro 

& diu abftergere, donec Muci nihil cernatur am¬ 

plius , aut exftillet. Tum dein cutis inter digitos 

prehendenda, atque, fine ulla vi illata, compri¬ 

menda eft. Qtiod quidem fi fub microfeopio 

perficiatur; fenfim e poris cutis glandulofis ex- 

ftillans confpicietur Mucus, fpecie minutorum 

pundulorum limpidorum, quae, preffione con¬ 

tinuata, exiguae evadent guttulae , haeque tan¬ 

dem confluentes infignem Muci efficient colle- 

ftionera; ut univerfa cutis eo humedetur, atque 

glutinofa reddatur. 

Cavum 

eerjl moei vol fpuyten, dat een 7noeyelyke huntgreep 

is ^ om de groot e fuhtielheid en dunte deejer dee^ 

len. 

En die dat foti nvillen naadoen, die moet fedanige 

verwen onder een fubtile vogtigheid mengen , dat 

fy kunnen Jinken ^ ende dat ook de vogtigheid lan 

doorpajferen en uytdampen ; anderjins foo het 

eenparige gecoitletirde vogtigheden fyn, die maken 

alles van een couleur ^ dat alle onderfcheyt van ge- 

figt wegneemt. Ik fou hier veele hant^en knnfigree- 

pen om die uyt te werken hejchryven kunnen, in^- 

dien dit tra&aatke alreede 'onder de hant niet 

merkelyk ^ en boven myn oogmerk , quam aan te 

groeyen. 

Hei onderfcheyt van Bloet en Slym ii feèr aan^^ 

merkelyk in een Slak ^ en ligt aan fyn couleur en 

dikte te onderketmen. Want hoewel het bloet re^ 

delyk fubtiel ende vloeybaar in fyne aderen is , foo 

worthet kort daar naa lymerigh, als het daar is uyt 

genomen. En niet tegenflaande men het flrax in het 

water werpt ^ foo wil het daar foo ten eerfen niet 

meede mengen, dan naa het een weynig geroert isi 

Het flyin.y dat uit de klieren komt, dat fnelt in 

tegendeel, niet als naa langen tyt in het water, 

om dat het tay ende dik is, Jynde ook wit van cou¬ 

leur; waar door het ligt van het bloet te onder¬ 

kennen is; wanneer als men een Slak in het water 

werpt, die gequetjl is, en dat het bloet en flym 

fig daar te farnen in vermengt. 

Het bloet op wit papier geflreken Jynde laat ganfeh 

geen glans naa; dat het flym al doet, dewelke het 

papier als met een blinkent vernis verfllxert: foo 

dat men het met eenige verwen fou kunnen mengen, 

om die op te helderen. Die de Slakken eeten, efii- 

meren leer het bloet, dat fy het Jap van de Slak noemen, 

en neerjlig beforgen, dat het niet verloren gaat. 

Waar in ik oordeel, dat fy ende de Oeflereters^ geen 

ongelyk hebben. 

Hoe het Slym uyt de Klieren van dehuyt fypert^ 

kan men op deeje manier Jien; men moet eerjl de huyt 

met graauw vlak papier foo dikmaals en lang af. 

veegen, tot dat daar geen flym meer geflen wort t 

nog uytfypert. Dan moet men de huyt tujfchen de 

vingeren vatten , en hem te fijnen drukken, fiondcr 

hem gewelt te doen. Wanneer die nu onder een ver¬ 

grootglas gefchiet, foo fol men allenskens het flym, 

in gedaante van kleene heldere puntkens, uyt de 

klieragtige pori van het vel flen Jyperen: dewelke 

als men in het drukken aanhout, tot kleene droppelen 

fullen worden, die in een en tot malkanderen vloc- 

y ende, een ganfche verfanieling van Slym fullen jjtaa- 

ken ,dat de ganfihe huyt fal bevogtigen, en lymcrig^ 

doen worden. H h Ds 
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Cavum concamerationis Limbi, in quo aër 

movetur, rotundum veluti arcum five palatum 

format, inde oriundum,quod membrana fe con¬ 

tra tellam expandat. Verum hoc eo tantum uf- 

que obtinet, donec Cochlea fua in tefta haeret: 

quando enim illa inde protrabba eft, mox Limbi 

membrana in partes fubjacentes delabitur; quum 

nullo amplius furcimine contra teftam applicata 

fudineatur, utpote cui fui tantum muci ope ad- 

haeferat. Quod fi tamen ifthaec membrana per 

foramen fuum aeriferum rurfus infletur; tunc 

pulchre admodum videri potefl:, quomodo ea fe 

contra teflam expandat. Cavum hoc, in dextro 

corporis latere,juxta inteftinorum fpiram expor¬ 

rigitur; infiniftro autem latere, ubi Cor fitum 

eft , fecundum Hepatis convolutiones procedit, 

hujufque flexuras lèquitur, ufque ad tertiam fe- 

cundamque gyrationem interiorum corporis. 

Praeterea in hoc Limbi Cochleae fornice, pro¬ 

xime Cor ejufqtie Auriculam , particula quae¬ 

dam oblonga, triangularis, collocata cernitur e, 

cui Cor c adfixum eft, &: intercedente fuo Pe¬ 

ricardio unitum. Extrinfteus autem ea per cu¬ 

tem extuberat «: quod potiflimum in Cochlea 

co(fta, fii^^ cx domuncula protradta o, confpi- 

cere datur; in qua defuper fimul detegitur^ 

quamnam tunc figuram adfcifcat corpus; quo¬ 

modo Jecur gyretur /», & quonam paólo Lim¬ 

bus q fefe contrahat. Color illius particulae 

eft qualis grifei cineris, cum aqua mifti. A po¬ 

ft ica parte quam firmiflime ca connedtitur / ,cum 

parte quadam Inteftinorum & Hepatis. Illa au¬ 

tem ejus pars, quae per extimam membranam, 

corpus ambientem, transparet, vafis pertexta 

cernitur. Ab uno latere color ejus paulo magis 

aqueus cftw; quam ibi loci, ubi guttata, & 

cinereo-grifea, cum Pericardio cohaeret i^. 

Primum quidem arbitrabar, iftam particulam 

Lienem efie: quum vero accuratius perluftra- 

rem, animadvertebam,eam fefe in fatis amplum 

exonerare dudtum , qui, juxta Inteftinum re- 

dtum f decurrens, meo quidem judicio, in hoc 

ipfum femet aperit. Quapropter hanc ego par¬ 

ticulam pro corpufculo glandulofo & Sacculo 

habeo, cujus ope materies fanguinis calcaria e 

corpore derivatur, atque in Inteftinum redlum 

deponitur : prout etiam materiem ejufinodi 

quandoque cum excrementis ibidem miftam 

eflë obfervamus. Quodfi particula haec diffe- 

dla in aquam reponatur; glandulofara ea fabri¬ 

cam ollendit: at quoniam calcario humore, gri- 

feo, fcatet; hinc aquam femper turbidam red¬ 

dit. I 

De holligheid^ die men in ket xer'^coüljjelxan de 

Lifnbiis bemeykt^en xoaar in de lugt bewooqenxeort^ 

die maakt daar als een ronde boogh of verhemelte ^ 

dat fyn oorfpronk neemt, om dat het Vlies tegens 

de hoorn fig uytfpant. Dan dit heejt niet langer 

plaats^ als de Slak in fyn hoornken is, voant defel- 

ve daar uytgenoomen fynde, foo valt het vlies van 

deefe Limbus op de onderleggende deelen neer, om 

dat het geen fleunjel meer tegen de Jchaal van de 

hoorn heef, voaar tegens aan het door fyn flym fig 

vajl kleefde. Dan als men het door fyn lugt-gat 

weer ophUaJl, kan men het Jeer hequaam fien, hoe 

het fig tegen de hoorn uytfpant. Deefe holteftrekt 

haar uyt langs de regter fyde van het lichaam , voU 

gens de dray der darmen; en aan de linker fyde daar 

het Hert leyt ,foo volgt fy de loop van de krinkelen 

der Leever, welkers bogten fy volgt, tot de derde 

en tweede omdraying van het inwendige des li-^ 

chaams. 

Vordersfiet men in dit ve-rwulffel van de Limbus 

des Slax, naafl aan het Hert en fyn Oorken, een 

langwerpig driehoekig deelken geleegen e, waar aan 

het Hert cvafi geheght, en met fyn Hane-fakje 

vereenigt is e. En uytwendig puylt het door het 

vel uyt dat befonderlyk in een gekookte Slak te 

fien o is, dewelke uyt fyn hoornken is getrokken. 

Waar in men ook ontdekt, wat voor een gedaante 

het lichaam dan neemt; hoe de Lever fg drayt p, 

hoe de Limbus ey^fig famentrekt. De couleur van 

dit deelken is als grauwe afch, die met wa¬ 

ter gemengelt is. Syn connexie 1 van agteren 

is feer vafi , met een gedeelte der Darmen en 

Lever. En fyn gedeelte, dat door het buytenfte 

vlies, dat het lichaam omvangt, heen fihynt, dat 

is met vaten doorweven. Aan de eaie fyde is het 

wat wüteragtiger van couleur m, als op die fy 

daar het gejlippelt en afchgraaüw is , en met het 

Harte-fakje geconneffeert k wort. 

In het begin foo oordeelde ik dit de Milt te fn, 

maar het nauwer befiende, foo bevind ik, dat het fig 

ontlofle in een redelyk wyde canaal, die langs den 

r egt en Darm f loopt, waar in ik oordeel, dat het 

fig opent. Om welke redenen ik dit deelken voor 

een klierafig lichaam en Beursken neem, dat dc 

kalkagtige deelen des bloets uyt het lichacm afvoert, 

en in de regter Darm ontloft: gelyk men ook fiet, 

dat daar dier gelyk een ftojfe met den afgank Jom~ 

tyts gemengelt is. Als men dit deelken opent, en 

in het water leyt, foo vertoont het fig klierag- 

tigh, maar alfoo het vol kalkagtige graau- 

we vogtigheid is, foo wort het water daar al- 

tyt trouhel vaa. Aan die fy daar het tegens de 

Darm gekeert is, vertoont het fig wat glantfigven 

maak- 
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dit. Ab eo latere, quo Inteftino obverfa eft, 

paululum fplendens apparet, & quali materie 

magis vitrea conllans: id, quod 6c hinc inde in 

ejus medio obtinet j ubi veluti in glaream & 
granula, quae fubtus tranfparent,dillindta vide¬ 

tur. Sapore cinerem in ore detentum refert. 

CAPUT VIL 

Ve Hepate, Bile, Ventriculo, Intefiinis^ 
Vafis Salivalihis Cochleae. 

HEpar j pro maxima fui parte in Teliae po- 

lierioribus collocatum , cum Inteftinis 

^a'b^ iV^' corporis fpiras abfolvit a: uti vel extrinfe- 
fi». I.X’. cus etiam videri potell k. Porro diverfimode 
Tab. V. in Lobos dividitur pro vano curfu intelli- 
IIcr, VI . . . , * , . 
^ bbb. norum, quae totidem illi foveas imprimunt, quot 

ibidem in finus 6c gyros contorquentur. Cae- 

terum plenilTimum eft vafis Jecur, tam majori- 

Fig.ix. a. bus,quam minoribus, undique per id difperfisr.!. 

Fig.Yiii. Gaudet &; peculiaribus fuis dudlibus Choledo- 

chis ^,abfque intermedia Fellis veficula,inlnte- 

ftina fefe exonerantibus j quemadmodum Sc in 

Equis locum habet, & in Columbis, aliifqu^ 

Animantibus, quae Bile carere contra omnem 

veritatem perhibentur. In Bile Cochleae nota¬ 

bilem quandam amaritudinem haud potui perci¬ 

pere. 

Hepar ipfum minutis videtur conftare granu¬ 

lis, aequaliter difleminatis, magno Anatomico, 

D. Malpigbio, in tradfatu de Hepate, Glan¬ 

dulis vocatis; cujus equidem Viri judicio per¬ 

multum lane eft tribuendum j quum parem fibi in 

counitione Anatomes vix invenerit. Color He- a 

patis eft obfcure fufeus , paulifper ad virorem 

vergens. Durities vero atque materies ejus eft , 
uti Lienis in Homine. Succo five humore 

abundat ex flavefeente viridi. Superna parte, 

qua in gyrum it Hepar, extima ejus tunica, quae 

minimis veluti punólis, albicantibus, granata 

eft, magis viridefeit. Internis lobis quam pau- 

ciflimis gaudet. In Cochlea co6ta fapidius ni¬ 

hil eft, quam Hepar , quod digeftu perquam 

facile efle mihi videtur: cum contra omnes fere 

Mufculi Cochleae duriufculi fint & tenaces ■, ex¬ 

ceptis vafis Spermaticis, quae itidem comeftu 
haud funt injucunda. 

lig. VI. c. Cochleae Ventriculus c in cavo Colli & Ven¬ 
tris fitus eft,aeque ac in Hominibus, tunicis tribus 

conftans; utut perquam tenellus fit & tenuis. 

Numerofis praeterea Venis Arteriifque inftrudlus 

eft. 

J2J 

maakfel, en Jcisagtiger, en ook hier cn (kur in het 

midden, daar het Jig vertoont, als in grujs en greint^- 

kens verdeelt, die daar door Jcbynen. De Jhiaak 

is, of men afch in de mont heeft. 

HET VIL HOÖFTSTUK. 

Van de Lever, Gal, Maag, Darmen, ei 

van de Speekfel- of Qtiylvaten des Slax. 

De Lever is voor fpt grootjïè gedeelte ag‘^ 

ter in het Hoornken gelee gen, daar Jy 

met de Darmen de drayingen van het lichaam maakt* 

a. Vordérs, dat men ookuytvoendig pen kaiihi,voort 

fy verfchejdentlyk in Quahbesgedeelt bbb,«<3^ dé 

loop der darmen, die haar foo vêelê groeven in^ 

drukken, als fy daar hogten en drayingen in ma** 

ken. Vorders is de Lever vol van Vaten, foogroote 

als kleene, die daar door verfpreyt voorden a. Sy 

heeft ook haar befondere Galpypenz,of du&usCholk 

dochos, die haar in de Darmen , fonder dat daar 

een galblaaske is, ontloffen; als ook in de Paarden, 

de Duyven, en andere Dieren plaats heeft, die men 

tegens alle vo aar heid fegt geen gal te hebben. In dé 

Gal van de Slakken heb ik geen merkelyké bitter*^ 

heid kunnen proeven. 

Het voefen der Lever felve fchynt ujt kleene e** 

V enge de el de graintkens te bef aan , die de groot é 

Ontleeder ,de Heer Malpighius, in fyn traBaat van 

de Leever, Klier kens genoemt heeft: en aan voelkers 

oordeel veel is toe te geeven, om dat hj feer fooaar*^ 

lyk jyns gelyk in de kennijfe der Anatomie fal vin¬ 

den. De couleur der Lever is donker bruyn, naa het 

groene een voeynig trekkende. Haare hardte,en fubflan^ 

tie, is als die van de Milt in de Menfchen. Sy is 

vol fap oj vogtigheid ,'‘t geen geelagtig groen is. 

Boven daar de Leever draayt, is haar uyterfle vlies 

meerder groenagtig, dat als met Voitte kleene fip» 

pelkens gegraint is. Sy-heeft heel voeinig invoen- 

digeQuabben. Hetgeen dat het alder aangenaamfe in 

een gekookte Slak fmaakt, dat is de Leever, die ik 

oordeel heel ligt om ie verte er en te fyn; maar meejl 

alle de Mufculen fyn hardtagtig en tay, behalven dé 

Saatvaten: die meede voel om te eeten fn. 

De Maag der Slak c is in de holte van den Hals 

en Buyk geleegen ; fy beflaat, als in de Menfchen j 

uyt drie vliefen, hoetvel fy teer en dun is. Met 

aderen en fag-aderen is fy rykelyk voor/ten. Haar 

H h 2, cou^ 
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eft. Colorc gaudet, membranarum in modum, 

albido &; tranfparentc: ubi vero cibis aut aere 

diftentus eft, illius materiae colorem exhibet, 

quae maxime tralucet. Vacuus oblongis veluti 

ftriis n inftrudtus apparet, quae elegans exhi¬ 

bent fpeétaculum; 1 unt enim contrafti Mufculi j 

qui tunicam ita corrugant. Ventriculus fenfim 

in anguftum d terminatur, atque fic orificium 

fuum inferius,Pylorum nempe, conftituit; poft 

hunc dein Inteftina tenuia hhb fequuntur, inter 

quae Hepar potiflimum collocatum eft. Poft- 

quam vero Inteftina ifthaec femet, juxta cor¬ 

poris fpiras, bis vel ter convolverunt atque in¬ 

flexerunt; redum dein formant Inteftinum <r, quod 

in Limbum Cochleae f luo foramine aperitur. 

Circa corporis fpiram locus conlpicitur g, ubi 

Bilis in tenuium Inteftinorum principium fefc 

efthndit: quod quidem clarius apparet, fi nu¬ 

dus hi bilarii paululum feparantur a ; ut totus 

Ventriculi /i, tenuium c, & craflbrum d Intefti¬ 

norum tradus ab Hepate fit fejundus. Quodfi 

porro Inteftina, una cum Hepate, invertantur, 

nonnullae memoratarum partium adhuc diftin- 

dius confpici poflunt; Hepar nimirum <7, ejufque 

tenuia Inteftina in fitu naturali tum Inteftinum 

redum f,8cVentriculus d. 

Nunc vero heic animadvertendum eft, quod 

bina elegantia vafcula fecundum Ventriculum, 

& Gulam, five Oefophagum,decurrant o o, quae 

in fupernam Palati Oris partem d femet exone¬ 

rant. Vafcula haec ejufdem fabricae funt , ac 

illa Epididymidis in Homine pars, quae Tefti- 

culis fuperincumbit. Colore Achaten lapidem 

referunt; intus cava funt, limpidumque conti¬ 

nent liquorem, quem binis ofculis, in os hian¬ 

tibus, efiundunt. Unde veri funt Cochleae 

dudus Salivales ; cujufmodi pariter in Homine 

& Brutis obfervantur, vd eodem fere in loco, 

at paulo tamen liumiliorc, fiti. 

Bina ifthaec Vafcula c duobus oriuntur par¬ 

ticulis, claris, nivis inftar candidis, pp, atque 

in medio in unum coalefcentibus, varios in lo¬ 

bulos five lacinias divifis. Adipem elTe facile 

credideris. Superficiem earum elegans pererrat 

Vafculum quod nutrimentum ipfis huraorem- 

que adducensyperalto e loco, fub Limbo, ubi 

corpus gyrari incipit, prodiens huc proficifeitur, 

plurefque cuilibet harumce particularum imper. 

titur ramulos. A lateribus fuis hae particulae 

itidem , variorum ope vaforum, quae totidem te¬ 

nuia & tenella filamenta videntur, cum Ventri¬ 

culo conjunguntur. Quin ipfi dudus falivales 
fin- 

' couleur is vHej^g, mt en doorfchyncnt; en ais fy 
met voetjel oj lugt 'vervult is ^ Joo vertoont jy dte 

couleur , die het meejie daar door fchynt. Als Jy 

leeg is ^ foo Jchynthet, als of fy met lang-iverpige 

flriemen n befet was, die haar aardig aan het gefigt 

vertoonen : alfoo het de famengetrokke Spieren 

fyn, die het vel rimpelen. De Maagh eyndigt al- 

lenxkens in een engte d, dat de onderjie mont, Pylo¬ 

rus , van haar is: waar na de dunne Darmen haar 

vertonen bbb, en tujjchen welke de Lever voor- 

namentlyk Jyn plaats heeft. En naa dat defelxe 

Darmen haar twee of driemaal, volgens de drayin- 

gen van het lichaam, gekrinkelt en omgekrult heb¬ 

ben, Joo maaken fy de regter Darm e, dewelke fn 

opening in de Lip £ of de rant van de Slak heft. 

En ontrent de dray van het lichaam daar flet men 

de plaats g, alwaar haar de Gul in het begin der 

dunne Darmen ontloji. Dat klaarder te Jien is,, 

wanneer nien deefe Galpypen een wynig Jepareert 

a ifoo dat men de ganjehe loop der Maag b, der dun¬ 

ne c en dikke Darmen d, van de Lever affeheyt. 

Maar als men nu de Darmen nejfens de Lever om¬ 

keert, foo kan men nog onderfcheydentlyker fommi- 

ge der verhaalde deelen bef en, als de Leever a, en 

fyne dunne Darmen in haar ftuatie b, gelyk ook de 

regter Darm c, en de Maag d. 

Maar nu foo komt alhier aan te merken , dat 

langs de Maag, en de Keel, oJ Slokdarm,twee aar¬ 

dige vaatjes hopen o o, dewelke haar in het boven- 

fie gedeelte van het verhemelte des monts d otitlof 

fen. Deefe Vaatkens Jyn van maak fel, als dat ge¬ 

deelte der Opperklootjes in een Menfch, "^t geen bo¬ 

ven op de klootjes lejt. Haar couleur is als de 

Agaatfteen. Van binnen Jyn Jy hol, en befuyten een 

heldere vogtigheid in haar, die in de mont gevoert 

wort,waar in Jy haar door twee openingen onthjfen. 

Soo dat fy de waaragtige Quyl enfpeekfel-vaten van 

de Slak Jyn, gelyk deefe Quylvaten ook foo in de 

Menfchen en Dieren teftenJyn; en dat haaf op de- 

felve plaats, hoewel wat lager. 

Deefe twee Vaatkens neemen haar oorfpronk uyt 

twee heldere en witte de eikens,die foo blank alsJheeuw 

Jyn pp, en in haar midden ineen hopen. Sy wor¬ 

den in verfcheyde lapkens of lellekens verdeelt. En 

men fou haar ligt voor eenig vet aanfien. Boven op 

defelve omloopt een aardig Vaatke q, dat haar voed, 

en haar de vogtigheid toebrengt, het geen al heel om 

hoog van de plaats onder de Lip, daar het lichaam 

begint te dray en, van daan komt ; en het geejt 

verfcheyde takken aan yder van deefe deelkens-, 

die ook aan haarejyden, door verfcheyde vaten, met 

de Maag vereenigt worden, dat als foo veel dunne 

en te ere draden fchynen. En de quylvaten felve wor¬ 

den 

I 
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fingularibus quibufdam vafis, five ligamentis, 

cum Ventriculo conneftuntur. In principio 

equidem putavi,particulam hanc eflc Pancreas: 

verujn experientia aliud me edocuit. Docuit 

me haec quoque, eam non eflc pinguedinem: 

haud enim igne fundi poteft, nec flammam ca¬ 

pit, fi, fruftulo vitri impofita, candelae ardenti 

admovetur. 

CAPUT VIII. 

De Genitalibus, Pene^ Utero, TeJiiculiSy 

Ovario j aliifque Vafculis ad Generatio¬ 

nem fpe£lantibus. 

den 7neede door befindere vaten y of handen , aan de 

maagh geconneBeert. In het begin nam ik dit deel- 

ken voor het Pana'eas , maar de ervareniheid heeft 

my anders geleert. Als ook dat het geen vet is, 

veant het laat fig niet Jinelten, nog het geeft ook 

geen vlam, als men het op een ftuxken glas in een 

keers hout. 

HET VIII. HOOFTSTUIC 

Van de Teeldeelen, de Roede, de Lyf- 

moeder, de Ballekens, deEyerftok, en 

andere Vaatkens tot het Teelen beho¬ 

rende. 

V Ala Spermatica non folum anterius inCollo, 

Ventre, & Dorfo Cochleae fita funt; ve¬ 
rum & clavicuiatim contorta corporis ipfius gy- 

rationes fcquuntur, atque ad extremum ufque 

Hepatis apicem fefe extendunt: ut adeo inter 

maxime notabiles corporis partes fint habenda. 

Antequam ea videri queant j cutem oportet difle- 

care, êc nonnullas membranas mufculofque di¬ 

lacerare : cujufmodi inter alios eft elegantiffimus 

quidam Mufculus, qui pluribus fibris ab uno 

Corporis latere oblique ad oppofitum exporre- 

ftiis, fuper Ventriculo, & hifce partibus Genera¬ 

tioni inlervientibus, pulcherrime fele confpicien- 

dum praebet. 

Organa Generationis fimul &mafi:ulina& foe- 

minina in eadem Cochlea funt: atque propterea 

Penis & Uterus, naturaliter adunati, inter fe fir¬ 

miter concrevere; ut plures partes utrique com¬ 

munes fint. Particulae, quarum e fabrica inter- 
y nofei poteft, quod ad organa generationis mafeu- 

%. X. a. lina pertineant, funt Penis 4,ejufque acute con¬ 

torta , oblonga Appendix, quae in fupremb fuo 

apice in pyn formam nonnihil corrotundata 

hk. ccc. tUxbb. Ad partes foemineas pertinet Uterus rcr, 

ad. ej ufque Ovarium dd, quod in Uteri cavitatem 

fefe aperit; ut in hoc Ovula illius augeri, & muco 

veftiri queant: quemadmodum id pulcherrime 

in Raja datur confpicere; quin & quodammodo 

in utero Gallinarum. Attamen in aliis Animan¬ 

tibus , uti Teftudinibus, Lacertis, & Cha¬ 

maeleontibus , fere major etiam invenitur, ratio¬ 

ne hujufce rei, cum Cochlea convenientia, quam 

quidem obiter in Gallinis animadvertere potui. 

Quantum ad partes, quae mutuam inter fe 

communionem habent, attinet; referendi huc 

funt Tefticuli, congeriem veluti oblongorum 

c. filamentorum aemulantes e. Tum Appendices 

coe-' 

De Saatvaten leggen niet alleen voor aan in de 

Halsy de Buyk ^ende de Rug van de Slak, maar 

ook kronkelbogtiggedraayt veordende^fiovolgen fy de 

omkrinkelingen van het Hek aam, en firekken haar 

uyt tot het njterfle tipken van de Leever; fio dat 

fy een van de alderaanmerkelykfte deelen van het li¬ 

chaam maken. Eer men defelve fien kan, moet men 

de hiiyt openen y en eenigevliejen en fpierkens bree- 

ken , als onder anderen een fier aardig muskelken 

dat met verfcheyde draden van de eene Jyde van 

het lichaam fchuyns tot de andere Jyde loopt, en 

boven op de Maag, en deefe Teeldeelen, feer Joel te 

fien is. 

De Teelleeden in een Slak fyn fnannelyk ende 

vromvelyk te fatnen , en daarom is het Teellid en 

Baarmoeder natuurelyk aan een , en door malkande- 

ren vafi gegroeit; foo dat daar verfcheyde deelen 

aan beyde gemeen fyn, De deelkens , die men uyt 

haar rnaakjel^ kan onderkennen , dat tot de mannely- 

ke teelvüten hehooren, Jyn de Roede a, en Jyn fpits 

gedraaitjangvoerpig yüanhangfel, dat op fyn uyterfie 

tipken een vveynig peeragtig ront van maakfil is 

b b Tot het vrouvoelyk gedeelte behoèrt de Lyjince- 

der ccc, en fyn Eyerfiok. d d, dewelke haar in de 

holte van de Lyfmoeder opent, om haare eyeren daar 

te doen vergrooten ^ en met flym bekleeden. Dat 

fier aardig in een Roch te fien is. En ook eenigjïns 

in de lyfmoeder der Hoenderen. Hoeveel daar irt 

andere Dieren, als de Schilpadden ^ Hagedijfchen ^ 

en de Chameleons, al foo veel overeenkoming mee- 

deis, als ik ter loops aldaar veel gefien heb. 

Wat de deelen belangt, die onder mal kanderen 

eenige gemeenfehap hebben , dat fyn de Ballekens , 

die als een vergadering van langwerpige draatkens 

fyn e. Het blinde aanhang fel van de Lyfmoeder f, en 

' li een 
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%. x./. coecae Uceri/*, & commu;iis quidam Du6tus 

g. inter Penem & Uterum g. Oblongum deinde 

hh. Vas deferens hh , quod, proxime finem fuum, 

parvo fe tubulo in Uterum aperit atque Gio- 

k. bulum pyriformem in extremo fiio gerit k. Tan- 

/, dem Vaibulum perpulchrum , crifpatum /, e- 

jufdem fabricae, ac Epididymis in Homine &; 

Quadrupedibus,quod, catenulae in modum con- 
f». tortum, minuto tubulo;?/, in principium Uteri, 

finemque Ovarii lefe exonerat. 

Hifcein genere animadverfis atqueenumeratis, 

Ipeciatim nunc de fingulis hifce partibus agam; 

redditurus fimul rationem, quare earum non¬ 

nullas dixerim communes efle, alias vero mini- 

3. me. Quantum ad Penem a, nervofus is eft, & 

texturae mufcularis, tribus veluti e partibus con- 

fians: membrana nimirum mufculofa; tum fabri¬ 

ca interna,in qua, tanquam in Praeputio, Penis 

furfum deorfumque moveri poteft; tandemque 

internis membranis, porofis, quae Penem intus 

fuccingunt. Hmc fi Penis in coitu abfcindatur; 

nonnifi membrana exterior , quae ipfum inve- 

ftiebat, & extra quam is fefe evolvendo porrexe¬ 

rat, in corpore remanet. Colore eft penitus 

albo; compage firma ; 6c , quum intus perfaci¬ 

le furfum deorfumque glifeat, levi negotio per 

foramen Genitalium extra corpus moveri, fefe 
evolvere, atque rigefeere poteft. Hunc autem 

in finem non folum. fabrica gaudet mufculofa; 

verum & fingulari quodam inftruitur Mufeu- 

e. lo t?, cujus vi extrorfum movetur. 

Quando in coitu ifthaee res perficitur; primo 

tunc foramen externum Genitalium, in latere 

Colli dextro, fefe aperit quod ubi fenfim ma¬ 

gis magifque fe dilatavit & ampliavit; bina dein- 

bl de interna orificia tam Penis, quam MatricisZ', 

foras extra corpus prorumpunt. Ex horum al 

tero tum orificio pedetentim fefe evolvens atque 

lig.xix.c. erigens Penis r, in confpedum prodit; alterum 

vero foramen , Matricis nimirum , patulum 

hiat d, Virgam Cochleae comparis, coitus tera- 

ïig.XX.(T. pore, excepturum. Ut adeo Penis <?, hujus 

ƒ. Cochleae in foramen colli Uteri f. illius Cochleae 

immittatur; Sc viciffim Virga Cochleae pofte- 

rioris h, fimiliter foramine Matricis^, Cochleae 

prioris excipiatur. Unde harumce Cochlearum 

utraque eodem tempore, reciproco Animalis in 

Venerem impetus ftimulo concitata,& imprae¬ 

gnat 6c concipit, foecundat Sc foecundatur, ft- 

men ejicit & accipit. 

J Ö A N NI S S A? A M M E R. D A M M 11 

lig. XVII. 

a.g. 

Perado coitu omnes hae partes in corpus de- 
nu0 

een gemene Leider Uiffcken de Roede en Bmrmoe^ 

der g. Een hmg'iverpig toevoerend vat h h, detten 

naafien by aan fyn ejnde Jig met een kleen pypken 

in de Ljfnioeder opent i, en op fyn eynde een peer- 

itgtig knoopken heeft k. Eyndeljk een Jeer aardig 

gekrinkelt Eaatke 1, d.-.t van maakfel is ais de 

Ballekens in de Menjchen en de viervoetige Dicretu 

hetjelve ketting-geveys fggedrayt hebbende^ontlefl 

ftg met een kleen pypken m in het begin der Baar¬ 

moeder, en het ejnde van den EjerJiok. 

Dit in het gemeen aangenterkt ende opgetelt heb¬ 

bende, fio fil ik nu befonderlyk van alie deefe dee- 

len fpreeken, en ook veeden geven ^veaarom ik fiom- 

mige van haar g efegt heb gemeen te voefen , en an¬ 

dere niet. Wat de Roede a belangt, defilve is fe- 

nimagtig, en van een mifculevfe conjlrudiie, bc- 

ftaande als uyt drie deelen , een vlies dat mufeu- 

leus is ,en dan Jjn maakfel van binnen, voaar in de 

P^oede,als in een Voorbuit, op en neer kan fchuyven, 

en dan vorder fn invoendigs poreufe vltefen , die 

hem van binnen bekleeden. Hierom als men de Roe¬ 

de in het fpeelen affnyt, fio blyft daar 7iiet als het 

huytenfie vlies, dat hem bekleede, in ’if lichaam over, 

veaar uyt en buyten hy fig omgeftroopt hadt. Syn 

couleur is gatfeh viit •,Jynfibftaritie is vajl; enalfio 

hy invjendig makkelyk op en neer fihuyft, fio kan 

hy heel ligtelyk door de openmg van de Teelleedea 

buyten het lichaam bewogen worden , fig omflropen, 

eitde verfiyven. Hier toe is hy dan tner alleen jpier- 

agtig van maakfel, inaar nog met een befinder 

muskelken o, dat hem naa buyten beweegt, ver pen. 

Wanneer deefe daat in het /pelen gefihiet , fio 

opent fig eerftelyk het uytwendig gat a der leeldee- 

len, in de regter fyde van den hals: het geen pg 

allenxkens verwydt hebbende, en uytfettcnde , fjo 

fchieten de twee inwendige openingen, fio van de 

Roede als die van de Moeder b, uytwendig buyten 

het lichaam. Uyt welkers eene opening men al¬ 

lenxkens de Roede c, fig omflropende en verflyven- 

de, pet te voorfihyn komen , en de andere opening 

van de Lyfmoeder die blyft gapende d opftaan; om 

de Roede van de andere Slak, op die tyt als Jy met 

malkanderen fpeelen, te ontfingen. Soo dat de Roede 

e van de eene Slak in de opening van den hals der 

Lyfmoeder f van de tweede Slak ontfangen wort. 

En de Roede van de tweede Slari^ h die wort weer 

van gelyken ontfangen in de opening der Lyfmoe¬ 

der ^van de eerfle. Waar door yder van deefe 

twee Slakken op een tyt teelt, ende ontfankt ; be- 

vrugtmaakt, en bevrugt gemaakt worts fyn faat 

fihiet, en dat ontfankt, door een wederfydfche drift 

van een dieragtige teelfugt. 

Het teelen volbragt fynde , ySö worden alle deefè 
dee- 
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Tab V intrahuntur: quem in finem Virga lon- 
fig. X. p. giufculum & fubpianum fortita eft: Murculum/', 

qui fiib Mufculo Abdominis tranfverlali, qua 

Limbus coiqsoris Cochleae efl, infigitur. Ne 

q. vero &; fenfu careret ifthaec pars , nervus q. ipfi 

quoque eft concefliis. 

Matricis partes fuis quoque 6c Nervis & Mu- 

fculis gaudent, quorum nonnullos in Collo, cir¬ 

ca radicem quatuor corniculorum , licet conlpi- 

cere. Matrix ipfa tenellus eft tubulus, oblon- 

ecc. gus , albus, & cnlpatus ccc, uti praeprimispa- 

Fig. XV1. quando flatu diftenditur r: tum enim in mi¬ 

rabiles admodum gyros fiefecrifpat, Ligamen- 

adhaerens, quod omnes ejus plicas con- 

nedlit, firmiorifque eft texturae, quam mem- 

branofae cavaeque tubuli Uterini partes. Vide¬ 

tur id hinc certo cuidam ufui pariter infervire: 

fiquidem admodum glandulofiim appareat j ut 

in principio illud vel pro ipfo Ovario habue¬ 

rim. Omnes fane Uten Venae, quarum haud 

paucae fiint,in hoc Ligamento firmantur, atque 

per id verfiis Uterum meant. Caeteroquin vero 

tio-. X, Matrix, quoufque nulla in fe Ovula gerit, 

admodum eft notabilis, neque Ovarium dd: id 

enim tum non apparet, nifi tanquam oblonga, 

alba, tenera, mollis & quafi trigona particula, 

materiem veluti Ladlibus Percarum fimilem in 

fc continens. Tam minuta fiunt & vifium fugien¬ 

tia, ante coitum. Cochleae Ovula! 

Uterus porro circa Cochleae Limbum adne- 

ftitur, ibique cum partibus Abdominis fiuperio, 

nbus cohaeret. Ibidem loci & quidam fiunt Mu- 

fculi, Uterum introrfium trahentes,latior nimi- 

f. rurn y, tum & gracilior i, qui, pone longum 

ƒ. Penis Muficulum p, infigitur. Quin & ibidem 

Nervum fuum T,adipificitur Matrix: prout clarius 

patebit in Cerebri deficriptione j ubi fimul & in- 

notefeet , Mufculos hos quoque ad Cerebrum 

introrfium movendum aliquid conferre. 

Quod partes heic dentur Peni fimiliter acUte- 

ro communes, hac indudtus ratione afleroj quo¬ 

niam illae fiua contenta per Vias communes mo¬ 

vere coguntur : prout deSpermateTefticulorum, 

e. atque de aliis, verum eft. Hi Tefticuli*?, uti 

jam diximus, e congerie filamentorum longiu- 

ficulorum conftant: quemadmodum in omnibus 

fere hujus generis Animantium fipeciebus id iplum 

obtinet; quin vel adeo univerfale eft, ut in 

Homine & Quadrupedibus locum habeat: cum 

& his Teftes e filamentis conftrudti fint. Ho¬ 

mmee filorum in Cochlea dantur fex fupra fexa 
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deelen "voeer in hcj lichaam ópgetrokken^ 'tvaar toe 

de Roede een langh en platagtig fpierke gegeeven 

is p, het itoelk onder de dnnarsdradige /pier van de 

Buyk, daardeRant, of Lip ^ van het lichaam der 

Slak A, fyne inplanting heeft. En op dat dit deel 

ook niet fonder gevoelen Jou vteefen, foo heeft het 

van gelyken (yn fenuna q ontjangen. 

De deelen der Lyfmocder hebben meede haare 

Semmen en Spieren, voaar van eenige in de hals hy 

de gront der vier hoornkens te fien fyn. De Lyf- 

moeder felve ccc is een teer, langvoerpig, wit en- 

de gekrinkelt pypke, het geen voornamelyk hlykt, 

als men het ophlaajl r .* want dan krinkelt fy in 

fier aardige hoghten om den band n n n , die alle 

haare ployen conneSeert , en dewelke vafter van 

fuhflantie is, als de vlieftge en holle deelen van het 

pypken der Lyfmoeder. En het fchynt mj ook ee- 

nig gehruyk te hebben. Want het f et daar feer klier- 

agtig iiyt, foo dat ik het m het begin voor de Eyer^ 

Jlok felfs nam. Want alle de aderen der Lyfmoe¬ 

der, die veel fyn , hebben daar in haare vafiigheid, 

en door defelve lopen f naa de Lyfmoeder. Dan an-' 

derfns , foo is de Lyfmoeder niet feer aanmerkelyk, 

als f daar nog geen eyeren in fyn-. Ge lyk dan de 

Eyerflok d d meede niet is, want fy vertoont haar 

als dan niet anders als een langwerpig, wit, fijt, 

week, en als een driehoekig deelken, het geen inJig 

een fuhflantie als de Hom vsm de Baars fchynt te 

hebben ; foo kleen en onfigtbaar fyn de eyeren, eer 

de Slakken gefpeclt hebben. 

Vorderfoo wort de Lyfmoeder geconneSleert on¬ 

trent de Boord des Slax , daar fy verknoght is met 

de bovenfe deele^i des Buyks^ En alwaar ook eeni¬ 

ge fpierkens fyn , die haar na binnen trekken, als 

een die breet is s. en een die fmalder is t, dewel¬ 

ke nejjens de lange fpier der Roede p, fyn inplan- 

ting heeft. Men fiet ook dat fy aldaar haare Semiw 

V ontfankt; als nader fxl blyken in de befchryving 

der Herfenen, alwaar het blyken fal, dat deefe Spie¬ 

ren ook iets doen om de Herfenen na\ binnen te be- 

weegen. 

De deelen, die ik de Roede en Ljfmoeder gemeen 

feg te fyn, daar toe heb ik deefe reeden-, dat f, het 

geen fy bevatten , moeten heweegen door gemeene we¬ 

gen : gelyk als dat van het fiat der Ballekens ge- 

f'bieden moet, en ook dat van andere deelen. Deefe^ 

Ballekens Q, alsgefegt, die beft aan uyt een verga¬ 

dering van langwerpige draatkens; gelyk dat meeft 

in alle de forten deefr dieren plaats beef, dat foo 

algeméén is, dat het felfs in de Men/cben , ende de 

viervoetige Dieren , meede plaats grypt. Alwaar 

de Ballekens meede ujt draatkens beftaan. Het 

getal deefr draatkens in een Slak is fes en f [lig ■> 

li % 
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ginta. Claro ea funt colore, atque interna fa¬ 

brica cavos referunt tubulos, fingulos ad extrema 

fua coccos. Oriuntur autem binis e truncis, mi¬ 

ro quodam modo tanquam in ramulos divifis x. 

Quod vehunt femen niveieft candoris, ejufdem- 

que, ac in. Apum maribus, fpiffitudinis. Haud 

noverim quidpiam , quod huicce parti fimilius 

fit, quam Pancreas Pifcium; cujus olim defcri- 

ptionem Comme lini operi in lucem edito inferui, 

iconefque raeamet ipfe manu delineavi. 

Coeca Uteri Appendix A perquam elegans eft^ 

alba, nervofa & mufculofa particula, materiei 

& texturae firmioris. Ea fi diffecatur , quod 

fufpenla manu cautiflime fieri debet j tunc depre¬ 

henditur, poftica parte ad bafin, pyriformi qua¬ 

dam , veluti globola, & rotunda eam particula 

gauderej/,e qua acutus, lapideus & incurvus pro¬ 

dit ftyliis , acutiflimae fubulae haud abfimihs. 

Ofliculum hocce lapideum , inde exemtum, 

atque microfcopio perluftratum, pellucidam & 

corufcam veluti pifcis fquamulam refert, fua cu¬ 

ticula orbatam. Poftica parte adRadieem luam a, 

qua cum globofa particula unitum ell hoc Ofli¬ 

culum, nonnullas id exhibet incifuras, ab exte¬ 

rioribus introrfum ufque in cavum ejus penetran¬ 

tes , tunicis veftitas: numeravi autem harumce 

incifionum quatuordecim. Caeterum aequale 

apparet, atque teres b , acus inftar, fubacute 

defmens. Dein vero 6c quatuor illud in ambitu 

fuo format margines five extantes Limbos c, quos 

inter lirae fulcique notabiles confpieiuntur j quod 
tanien optime vifui patet, quando partieula haec 

diflecatur e: tum enim & manifeftum fit, eam 

intus cavam efle- ut capitis pilus, ei immifllis, 

tantum non totam permeet. Intra hoc hujus 

Ofliculi cavum limpidus continetur humor. Ibi 

autem loci, ubi radix ejus cum particula illa glo¬ 

bofa unitur b, penitus id excavatum eft, & quam 

tenerrimum; ut ideo ibidem quoque faeile dif¬ 

fringatur , fi vel paululum modo rudius & incau¬ 

tius traéletur. Effèrvefcit illud quam fortiflime 

cum aqua forti: hinc Ofliculum alcalinum voco. 

Quisnam hujufce Particulae fit ufus, expifea- 

ri haud potui. Putabam equidem in initio, quod 

Penis efiet: verum ab experientia contrarium 

edoólus fum. Interim certum tamen eft, ejus 

quendam in generando ufum efle; fiquidem poft 

coitum celebratum plerumque ejufmodi particu¬ 

lae ibi loci relidlae reperiantur, ubi Cochleae 

fimul commoratae funt. Quin & id ipfum in 

aliis Cochlearum Ipeciebus oblervavi. Tandem 

vero indicium quoque id mihi evafit, quo vide¬ 

re poteram, utrum negotium generationis eflet 

per- 

Haar couleur is helder, en haar inwendig maakfel 

is als een hol pypke j nvaar van yder op fyne tip¬ 

pen blint is. Sy ontfpruyten uyt twee Jiammen , 

die l^aar feer aardig als in taxkens x verdeden. 

Het fdat, dat fy voeren, is fneeuw wit, en van 

confidentie als in de mannekens der Honinghyen- Ik 

kan dit deelken niet beter vergelyken, als by het 

Alvleis der Vijjehen, waar van wy voor deefien by 

Commelyn de bej'chryving hebben uytgegeeven^ en 

ik felfs de figuuren getekent heb. 

Het blinde aanhangjèl van de Lyfmoeder f is een 

feer. aardig, wit, fenuwagtig en tniificuleus deelke j 

vaji van Jubfiantie en maakfel. Wanneer het open- 

ge/heeden wort ^ dat heel voorfigtig moetgedaanjyn, 

foo fiet men dat het agter in de gront een peers-ge- 

wys-knoopagtig en rondt deelken heeft y, waar tiyt 

een fpitsfieenig en kromgehoge penneke, als een 

feer fcherp gefleepe priem, komt te fprujten. Dit 

fieenagtig beenken daar uyt genoomen wefende , en 

met een vergrootglas hefien fynde , Joa vertoont het 

fig als een doorfigtig glintflerent vijjehobbeke. Ag¬ 

ter aan fyn Gront a daar het met bet knoops-gewyfe 

deelken vereenigt is , heef het e enige inkervingen , 

die van buyten naa binnen in fyn holte doorgaan ^ 

en met vliefen bekIeet fyn^ waar van ik daar agtien 

infny dingen getelt heb. Vorder vertoont het fig effen 

ende rondt bj/o^, ende fpitsagtigals een naait. En dan 

maakt het in fyn omtrek vier boorden^ of opfiaande 

Panden c, waar tuffehen merkelyk voor en en fieuven 

te pen fyn. Dat niet beter kan gefien worden, ten 

fy men dit deelken doorfnyt t, op welken tyt het 

ook hol te fyn fig vertoont; en foo men een hayr- 

ken van het hooft daar in Jieekt , foo gaat het ten 

naajlen by heel door dat beenken. Binnen in deef 

holte heeft bet een klaar e vogtigheid. Op de plaats., 

daar het met fyn grondt aan het knoopsgewyfe deel¬ 

ken vereenigt is b, is het heel uyt gebolt, en feer 

teer, waar door het daar ligt aan fiukkcn breekt, 

als men het maar een weynig onvoorfigtig handelt. 

Het effervefceert fier flerk 7net fterkwater, waar¬ 

om ik het een Soutbeenken noem. 

Wat gebruyk dit deelke heeft heb ik niet kunnen 

uytvinden. In het begin heelde ik my in, dat het de 

Roede was, maar dat heeft 7ny de ondervinding cui- 

trarie geioont. Het is egter fiker, dat het fyn ge- 

bniyk in het telen heeft; want, nax dat het fpelen 

'gedaan is , foo vmt men deefi deelkens gesneenelyk 

leggen op de plaats , daar Jy gefiten hebben. Dat 

ik ook wel in andere foorten van Slakken gefien heb. 

En ten laatflen is het my een teken geworden, waar 

aan ik fien kon , of het telen gedaan was. In de 

Slakken, die niet en fpeelden, feo vond ik dat dit 

deel- 



pcradum, ïn nonnullis Cochleis, quae Vene¬ 

rem non exercebant, Particulam hancce adeore- 

peri adhuc puhllam , ut vix quartam partem 

prius defcriptae aequaret, pundlo fimilis, graci- 

|is, brevis & tenella. In aliis vero major, in 

aliis iterum minor erat; prout nimirum, quan¬ 

tum judicare potui, plus minufve tempori genera* 

tionis adpropinquaverant. Quandoque femi flava 

cll, ut plurimum tamen limpida & candidiflir 

ma: videtur autem Coralliorum inftar, accre- 

fcere; id, quod in Lapide Limacis clarius de- 

monftrabo. Memini me in Sepia aliquando in¬ 

tegram perulam ejufmodi albis claviculis reple¬ 

tam vidifle , qui quidem , liberi ibi in humore 

glutinofo jacentes, molli penitus e materie confla¬ 

bant, multoque erant majores. Sunt& huic Pifei 

Branchiae, aliaeque ejufmodi mirabiles partes: 

ut hinc vel maxime confiderari mereatur ifthoc 

Animal ,ed quo plurima hadtenus nec audita nec 

y_ intelledla dici poflent. 

X. £•. Tubulus communis inter Penem & Uterum^, 

haud admodum notabilis eft : obfervavi folum, 

quod cavus fit. Verum aliud illud Vas defe- 

rens/;^, ampliorem fpeculandi materiem videtur 

i. fuppeditare; tum quia in Matricem fefe aperit i j 

tum ob pyriformem , quo gaudet , Globu- 

L Ium ^, qui pallide purpurafeentem intus conti¬ 

net humorem, nonnihil glutinofum, nec prom¬ 

pte adeo diffluentem. Globulus hic in corpore 

proxime Cor filus eft,ut vel Arteria magna cir¬ 

cum illam fiflulam, quacum is unitus eft, fera¬ 

tur. Quo autem ufu polleat haec particula, 

haud fiim hadlenus dicendo. Semel obfervavi, 

quod Officulum falinum in hoc Vas fefe penetra¬ 

verit , fere ufque ad aperturam ejus in Uterum: 

attamen, fi bene memini, irritaveram tunc Co¬ 

chleam fub coitu ;ut ideo fuas illa partes Genita¬ 

les introrfum reduxerit: quam ob rationem Co¬ 

chleas poftmodum , quae coitum celebraverant, 

diverfis coloribus folebam interftinguere. Cu- 

jusnam vero ufus fit Globulus illius' vafis, me 

quoque penitus latet; id folum firmus credide¬ 

rim, quod haec forte fit vera illa particula, in 

qua Murices pretiofum illud fuum pigmentum 

reconditum gerunt, quo olim , temporibus Ro¬ 

manorum , veftes Primatum atque Monarcha- 

rura purpurabantur. Eo collineant Sacrae Li- 

tcrae, dum perhibent, Virum divitem purpura 
indutum fuiffe. 

/, Crifpatum Vafculum /. cuinam ufui inferviat, 

pariter ignoro. Id faltem vidi, quod in varios 

diftribuatur ramulos z, qui, tanquam totidem 

tubuli, ex oblongo-tcrete &c acute convergen¬ 

te 

Deelke in femmige nog Jio kleen , dat het 

qualyk het vierde gedeelte daar van haalde, Jynde 

als een kleen jlipke ^ dun^ kort ^en teer. Infommi- 

ge anderen ivas het groter andereniveer vaat kleen-- 

der: naa dat ik kan oordeelen , dat Jy meer of min¬ 

der tot het teelen gevordert waren. Somtyts is 

het halfgeej maar meejlen tyt helder en [pier wit i 

en het J'chynt dat het, als de koralen doen , komt aan 

te groeyen, dat ik wat klaarder in de Steen der 

Slak vertonen fal. Het heught tny^ dat ik in da 

Zeekat eens een ganfh beurs ken vol van diergely- 

ke witte pennekens gejien heb, die daar los in een 

lymige vugtigheid lagen, maar haar fuhjiantie was 

geheel week; en de pennekens veel grooter. Deeje 

Vis heeft ook Kaak en, en andere fulke wondere dea¬ 

len , dat hy een feer aanmerkelyk dier is, waar 

van men veel fou kunnen J'eggen, geen nog noit 

gehoon of verjlaan is. 

Het gemeen Pypke tufehen de Roede en Lyf 

moeder g is niet Jeer aanmerkèlyk, alleen dat ik 

het hol te fyn bevonden heb. Maar het andere .y te 

weten het toebrengende Vath h is, foo het jehynt, 

van meerder bedenking ,foo om dat het Jtg opent in de 

Lyfmoeder i; als om fyn peeragtig knoopsken Ic, 

dat van binnen een purperafitige vogtigheid heeft ■y 

die wat lymig is, en niet keel wel aijjiueert. Lit 

knoopke is in het lighaam digt aan het hert gelee- 

geUy lopende de groote fagader cmhetpypken ^ daar 

het mede vereenigt is. Wat gebruyk dit deelke 

heejty daar kan ik meede niets van feggen. Eens heb 

ik bevonden y dat het Joutbeenhg daar in ge/chcoten 

was tot ontrent de opening , die het 'in de Lyfmoe- 

der heeft : dan Joo ik wel onthouden heb, ik had 

deej'e Slack geirriteert in fyn Jpelen, waar door hy 

fyn teeldeelen inwaarts getrokken hadt. Waarom 

ik naderhant de Slakkeny die gefpeelt haddeny met ver- 

JchiUige cotileuren tnc.e}tekende. Maar wat nut nu 

fyn knoopke heeft y daar hen ik onwptent alleen 

vertrou ik, dat dit het eygèntlyke deelken wel Jou 

fymnen fyn, waar in de Purper-Slakken haare dier- 

baare veruwin opgefooten hebben y waar meede meUy 

in de tyden der Romeinen , de purpere gewaaden 

quani te verwen y en tot klcederen der Kcnmgen en 

Monarchen te gehniyken. Waar op de Schrijf Jiet y 

als fy Jegt, dat de Byke man met purper gekleet 

was. 

Het Gekronkelde Vaatkenly daar begryp ik meede 

het gebruyk niet van : alleen heb ik gefen , dat 

hetpg inverjeheyde taxkens Z. verdeelty dewelkey als 

foo veele Rjpkens, haar oorjpronk hebben uit een 

Kk lang- 
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tc quadarn nafciintur particula, circa extremum 

fcrc fpirae Hepatis collocata, atque cum He¬ 

pate ibi conjuncla. Quodfi Particula haec apice 

(lyli eburnei, lima acuminati, atque in aqua 

macerando paululum emolliti, quo quidem haud 

adeo, ac ab acicula, vis infertur partibus, divi¬ 

datur & explicetur; apparet ea inftar arbufculae, 

foliis ornatae a, eo folum intercedente diferimi- 

ne, quod omnia ejus extrema bullata, turgida, 

intus cava fint & plena humore, qui forte in 

crifpatum illud, cateniforme, Vafculum lenfim 

derivatur: quamvis interea materies in hac Par¬ 

ticula haerens multo albidior, compadlior & ma¬ 

gis codla fit. 

Tandem notandum eft, plerafque hadlenus 

enumeratarum particularum, pofterius, in fpi- 

ra Teftae, eflê collocatas, ibique hinc, illinc, 

tranfparere. 

CAPUT IX. 

Ve Modo 3 qtto Cochleae mutuum coitum 
celebrant. 

(~^Um hadenus ex parte modum indicave- 

^rim , quo Cochleae inter fe coeunt; jam 

plenam ejus dabo deferiptionem: quandoquidem 

res efi: animadverfione quam digniffima , quod 

Animalculum Androgynum alio tamen fibi com¬ 

pare opus habeat ad perficiendam generationem. 

Nonnullis ante diebus Cochleae femet con¬ 

gregant, atque quietae juxta fe mutuo confident, 

perparum interea comedentes: corpus vero fuum 

talem tunc m fitumcomponunt,utcollum&caput 

in fublime eredla lient. Ita, dum tella quaelibet 

diverfimode apice fuo turbinato terram premit. 

Cochleae, per extremos fimbriarum & limborum 

corporis fui fines, femet rcdla furfum elevatas fuf- 

tincnt. Quemadmodum perhibetur. Serpentes 

etiam fimili modo in altum ereftos, atque inter 

fe contortos, coitum patrare. 

Eo tum tempore Limbus five limbi Foramen 

affiduo amplum hiat, aeris infpirandi gratia. In 

collo autem genitalium foramen quandoque & 

per vices aperiri, iterumque contrahi cernitur: 

quae quidem actio fimili fefe modo habet, ac ex¬ 

timarum vulvae in Canibus 8c Gallinis, coitum 

appetentibus, partium agitatio. Cochleae hoc 

ocllro percitae pedetentim fibi invicem appro¬ 

pinquant ; fuaque corpora planilfime adeo ad fe 

mutuo applicant, ac fi binarum manuum pal¬ 

mae digitique inter fe componerentur. Atque hac 

ratione non corpora folum, fed Sc colla 6v capi¬ 
ta» 
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langroerpig, rond en fpitsagtig toelopend deelken, dst 

ontrent het uyterjle van de Draying des Levers ge~ 

plaatjl is, en daar meede vereenigt. Als men het felve 

met de punt vaneen fpits gevylt jiuxken jvoor, dat 

in V -iVater ivat voeek gevtorden is, van een verdeelti 

dat foofeer dedeelen nieten quetji als een naait ifoo 

vertoont het fig als een boom ken met bladeren a; aU 

leen met dit onderfcheyt, dat alle (jn puntkens, 

ront, opgejvoollen ,hol, en vol vogtigheid Jyn , de^ 

ivelke het fchynt in Jyn gekronkclt ketting-gevoys 

pypken allenxkens aj te voeren : hoewel egter de 

materie, die in dit deelken is, veel witter en vajler 

van fubji&ntie is , en meerder gekookt. 

Eyndelyk moet men in aght nemen, dat de mee- 

fte part van deeje deelkens agter in de Dray van 

het Hoornkengeplaatji Jyn, alwaarfy hier en daar 

doorfcbynen, 

HET IX. HOOFTSTUK, 

Van de Wyfe, op welke de Slakken met 

malkander teelen. 

eEbbende eeuigfins de manier aangeweefen, op 

welken de Slakken teelen; foo fal ik dat nu- 

ten vollen bejehryven, door dien het een Jeer aan- 

merkens waardige faak is, dat een Dier ken manne- 

lyk en vrouwelyk fynde^, egter nog een ander fyns 

gelyk moet foeken, om daar mede\ te genereren. 

Eenige daagen te voorm foo vergaderen de Slak¬ 

ken te famen , en Jj blyven ftil bj iti alk ander en 

fitten, etende ook^ heel weynig : en haar lichaam 

dat feilen Jy in Joodanig een geftalte, dat de hals 

en het hooft regt over eynde flaat. Synde yder 

hoornke different met fndray op de aarde geplaatfl , 

en met de uyterfle eynden der Jomen ende boorden 

van het lichaam houden Jy haar reght en over eyn~ 

de verheeven. Geljk men verhaalt, dat de Slaiu 

gen meede foo doen, en haar door malkanderen o- 

ver eyndt flaande krinkelen, wanneer fy teelen. 

Op die tyt flaat de Limbus, of het Gat in fnrand, 

geduung wyt open, om lugt te ontfangen. En men 

fiet in de hals de opening der teeldeelen haar fom- 

tyts en by beurten ont/luyten, en dan weer toe trek¬ 

ken. Het welk toegaat op de manier, als men de 

uyterfle deelen van de fchamelheid in de Honden 

en Hoenderen die fpeelfiek fn , haar fiet bewec- 

gen. De Slakken, die met deeje heftige pafe Jyn 

bevangen, die naderen allenxkens tot malkanderen, 

en f voegen haare lichamen foo vlak tegen een , 

als of mende tweejalmen der handen, en de vin¬ 

geren op de vingeren, te famen pafle. Siet foo flaat 

' meede 
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ta, fiirfura erecla, Cbique mutuo plane apprefiaj 

funt. Tune vero demum mirabiliflimi capitum, 

atque oóto corniculorum, inter fe motus, quos 

imaginando vix fingere quis poffet, confipiciun- 

tur j ut, columbarum quafi more, mutua fibi ofeu- 

la dare, & labra labris conferere, jugiter videan_ 

tur. Cornicula autem tam variis fimul cientur 

moribus, ut vix cogitando afiequendum fit, qui 

tot 6c adeo diverfi raufculi ipfis adeffe queant. 

Verum & hoc notari meretur , quod, ubi 

corniculis fuis fefe vel leviflime faltem contin¬ 

gunt, mox ea fubitointrorfura trahant, aut fur- 

fiirn, deorfum, vel ad latus moveant: atque e- 

jufmodi quidem motus quolibet temporis mo¬ 

mento de novo iterantur. 

Hi lufus quandoque tridui fpatio durant: in¬ 

tra quod tempus Cochleae quam fiaepifiime Geni¬ 

talia fua invertunt, evolvunt, atque inter fe mu¬ 

tuo conjungunt j ut Penes atque Matrices non- 

nunquam penitus extra Corpus propendentes 

cernantur. At quandoquidem haud obfervare 

mihi licet, quod Cochleae revera vifu gaudeant 

aptato ad res prope pofitas dignofeendas, fed tan¬ 

tum ad res, quae longius funt remotae, hinc, 

hujufce defedtus caula,eas nonnifi fortuito quafi 

cafu inter fe mutuo coire animadverto. Quan¬ 

tumvis enim creberrime Genitalia fua, inftar teli, 

laxiore arcu excuffi, mutu b ejacu lentur; vix tamen 

tres inter vices vel femel coitus fit. Qui quidem er¬ 

ror & ideo tanto laepius videtur accidere, quia 

Cochlea quaelibet fuam Virgam in latere colli 

dextro collocatam gerit: unde, priufquam capita 

iua dccuflatim ad le mutuo contorlerunt, fieri 

haud potefl;, quin multoties coitum tentent in¬ 

feliciter. Attamen fatis ad opus hoc reiteran¬ 

dum ipfis eft otii, cum longo admodum tempo¬ 

re coecae hujus catulitionis ftimulos fentiant; li¬ 

cet vel decies aut duodecies etiam plenum coitum 

jam celebraverint. Qtiin vidi aliquas tribus poft 

feptimanis de novo Venerem exercuiflèj atque 

has ipfts deinde, poft fex hebdomadum interval¬ 

lum , Iterum fefe conjunxific deprehendi. 

Verum, quo tempore rite celebrant coitum, 

Virgam quaelibet fuam, una cum orificio Ma¬ 

tricis, penitus extra corpus protendit: id, quod 

non fola quadam ereftione ,uti in Quadrupedibus, 

abfolvimig verum maxime partium internarum 

foras inverfione; prout in pene Anatum marium 

.j, ^ quoque obtinet. In Cochlea primum fefe ape- 

fig. XVII. rit foramen, quod in collo inter fuperius & in- 

Eg x-iii' corniculum datur a-^ tumque internae par- 

b. tes Genitales, fpecie binarum aperturarum h^ in 

lucem prodire cernuntur, ut idcirco cornicu¬ 

lum 

13! 

meede het lichaam, hals en heeft regt cvereynde ? 

en vlak tegens een gevoegt. Dan fiet men de 'ivon-‘ 

derlykfle heweeging van de Hoofden en de agt Hoarn- 

kens tegens malkanderen, die men fig Jou kannen 

^magineeren, fchynende het eengedunrig trekk^hek- 

ken te Jyn: en de Hoornkens voorden Joo verfchey- 

dentlyk bevoeegt, dat het niet te bedenken is, hoe Jy 

daar foo vele en verfcheyde fpieren toe kannen 

hebben. Maar dat aan?nerkelyk is ^ foo draa Jy 

malkanderen maar in het minfle met de hoornkens 

faaken ^ fo trekken fy die jehielyk binnenvtaarts ^ 

of {y bevoeegen die naa boven ^ naa onder .,oJ ter 

fyden, dat dan yder ogenblik op een nieuv) 'iveer 

hervat voort. 

Dit fpeelen duurt fomtyts drie dagen ; binnen 

welken tyt fy feer dikmaals haare teelleeden om¬ 

en uyt-ftroopen, en die met cn in malkanderen ver- 

eenigen; foo dat men de Roede en de Baarmoeder 

fomtyts geheel buy ten het lichaam Jet hangen. Maar 

alfoo ik niet en kan bevinden^ dat haargefigt eygent- 

Ijk dient, om de vcorvoerpfelen van naa hy te be- 

jten ^ maar alleen als van verre foo levinde ik ^ 

dat Jy door dit gebrek haar niet als eenighfns toe¬ 

vallig vereenigen. Want hoeveel Jy feer dikmaals 

haare teelleeden., als eenpyl van een boogh, die vaat 

traag gedreven is, naa malkanderen uytfclneten,van 

driemaal niet eensgefchiet de koppeling. Dit fchynt 

ook door deefe ree den te gebeuren, om dat yderfyn 

Roede inde regter fyde van de halsgepl'aatfi heejt^ 

voaar door, eer Jy haare hoofden kruysvys tegens 

malkanderen geboogen hebben, Jy veebvaal in die 

koppelmg kotnen te mijjen. Dan fy hebben tyt om 

het te hervatten , cm dat fy foo lang in deefe dom¬ 

me Jpeelfekte hcjigfynjüet tegenftaande fy al tien 

of tvoalef maal ten vollen fyn verjamelt geweejl. 

En ik heb ook gefien, dat fonmiige drie voeeken 

daar naa voecr op een r.ieu hegonden te telett, en 

defelfde Slakken heb ik voeer naa^. voeeken nog 

eens fen teelen. \ 

Maar op die tyt, als Jy haar te regt verm.engen, 

foo bevoeegt yder Jyn Roede, te ge lyk met deOpe- 

ning der Baarttweder, geheel huyten het lichaam : 

dat niet alleen door een dire&ie ge fchiet, als in de 

vier voetige dieren plaats heejt, maar lefcnderlyk 

door een omftroping der mvoendige deelen, naabuy- 

ten, gelyk dat in de Roede der mannekens van de 

Eenden meede ge fchiet. In de Slak opent fg eerjl 

het gat in de hals, tujfchen het bovenfte en enderfte 

hoornken ü;op ivelken tyt men de inwendige teellee- 

den, in manier vaniwee epeningen h,fet voor den 

Kk 2, dag 
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d. 

c. 

/. 

?ig. X. h h. 

lum inferius plane de loco fuo trudatur k; poft- 

modum paites iftae quarn fubitiffime extra cor¬ 

pus evibrantur : ita tamen, ut prius Uteri pro¬ 

deat aperturadein una & Penis, cujus 

craflior pars prius foras invertitur, eque hacpo- 

ftea pars Penis acutior c. femet evolvit. His 

demum faélis coitus inftituitur; binaque inferio¬ 

ra cornicula tunc tantopere fuis e locis trudun¬ 

tur, ut fele mutuo tangant & comprimant /. Par¬ 

tes hae deinceps notabili quodam modo ob ad- 

fluentes humores turgefeunt; ut gelatinofum o- 

vi Vanelli cofti referant albumen, quod tranfpa- 

rente veluti albedine miflum, veri inftar Acha¬ 

tae, perelegans vifui fefe praebet. Appendix e- 

nim Penis bb. eoufque cernitur fefe introrfum 

demittere, atque ob partium harumce claritatem 

ita tranfparere, ut vel motus ejus quoque o- 

culo pateat, 

Abfbluto coitu memoratas partes, vel fpatio 

dimidii horae quadrantis,adhuc extra corpus pro¬ 

pendentes videre licet; donec nimirum rurfiis 

detumuerint; atque tum temporis pulchre cer- 

dag ko7nen, door het enderjie baornke geheel 

uyt fyn plaatsgefchoovcn k 'veort, en fio lervolgens 

fc hiet en dan deefie deel en geheel fichieljk bayten 

het lichaam. Eerji de opening der Lyfmosder d, en 

dan tegeljk de Roede, iviens dikfte gedeelte het eerji 

omflroopt, en daar nog huyten uyt Jl'roopt hy dan 

fiyn fipitfe gedeelte c, 'waar op dan de vermenging 

gefehieti en de tnvee onderfie hoornkens worden foo uyt 

haar plaats gefichooven,dat fy mnlkcmderen verdringen 

en raaken 1. Voorts /wellen deefie deelen fier aan- 

nierkelyk op, door toevloeyende vogtigheeden. Soo 

dat fij ais het ivit gekookte lil van een Kievits-ey 

haar vertonen, dat met een doorfchynent nvit getnen- 

gelt is, en als een regt Agaat feer aardig daar ufi- 

fiet. Want het aanhangfel van de Roede hh fiet men 

datfio ver neer fihiet, en door de helderheid dcefcr 

deelen doorfchynen, alvoaar men hem ook pet bewee- 

gen. 

De vermenging gedaan finde, fioo fiet men deefie 

deelen nog voel een hal/ quartier unrs buyten bet 

lichaam hangen, tot fiy gePlnkt fiyn. Op welken 

tyt men ook fien kan , wat wonderlyke bewegingen 

ni potefl, quam mirificis motibus Penis iple de Roede fielver hee/t. En fio men die aanraakt, 

polleat. Qiïodfi autem partes illas quis interea 7^® trekken fiy die met kragt wel na binnen, maar 

contredtet; tunc equidem Cochlea eas vi cona- /y doen, eerji moet alles ge/lapt /yn, 

tur intro trahere: verum utcunque nervos omnes 

intendat, haud tamen per eandem viam intror¬ 

fum reducere eas valet; nifi omnia prius rurfiim 

evaferint flaccida. Porro & limpida quaedam 

ex hifce partibus tum exftillat humiditas, quae 

facile coit, & in aëre tenax atque dura redditur. 

Cornicula fiib ipfb actu Venereo, fere femper 

inftar circuli curvata ,haud multum moveri cer¬ 

nuntur; nifi quod nonnunquam intrahantur, Sc 

denuo exporrigantur. His tandem peradtis A- 

nimalculum, ob vires vitae tam petulanter pro- 

fufas jContriflatur; hineque fedate in fuam teftam 

fefe recipiens fub lento quodam reptatu con- 

quiefcit: donec furiofa illa generandi libido ,rur- 

fus invalefeens, memoriam deleat doloris, a priore 

coitu perpeffi. 

In Cochlea pauco poft: coitum tempore difië- 

fta notavi, quod Penis evaferit tenuior; Uterus 

autem paulo magis expanfus, atque in cavo fuo 

glutinofior. Ovarium manifefte intumuerat, 

■longiufque, craffius & majus erat redditum; ut 

lacbium aemulo femine nunc quafi repletum vi¬ 

deretur. Deinceps tamen illud multo adhuc 

grandius confpexi, 6c plure veluti glutine refer¬ 

tum. Poftquam vero quinque a coitu feptima- 

nae praeterierant, Ovarium veri inftar glutinis 

atque flavefcens erat; Ova autem, muci inftar, 

moliiffima vix modo confpedui patebant. Cum 

deinde 

eer fy defelve door dien engen weg weer hmnen 

kunnen beweegen. Vorder Jypert uyt deefe deelen 

een heldere vogtigheid, die ligt Jiremt, en in de 

ligt tay en hart wort. De Hoornkens fiet men in 

de tyt, als/y fipeelen , als een ronde hoepel mee¬ 

pen tyt geboogen , fonder dat fy veel beweeging 

hebben: hoewel fiy die Joint)ts nog wel inhaaien, 

en weer uytfpannen. Dit dan verreght finde fioo 

bedroeft fig het Dicrke,van dathy Jyn levens kragt 

fioo ligtveerdig verfpilt heeft, en het gaat Jiil fit¬ 

ten, en in [yn fehtilp wat kniypende rujien : tot 

dat die dolle drift van teelen weer de overkant ne¬ 

mende, hem doet vergeeten het berou, dat hy daar 

van gehadt heeft. 

Een Slak geopent hebbende een weynig tyt naa 

dat hy ge/peelt hadt, foo bevond ik, dat de Roede 

dunder was geworden : de Lyfmoeder was wat 

meer uytgcfet, en /lymiger geworden. De Eyer- 

Jiokwas kennelyker gefwollen, en langer, dikker, 

en arooter oeworden , als of het nu vol hom- <E> ^ ^ ' 
ügtig faat was. Nader ham heb ik hem veel groo- 

ter nog gefien, fynde lymeriger van fahjiantie ge¬ 

worden. En naa dat de Slakken nu vyfweeken ge- 

fpeelt hadden, fioo was de Eyerjcok als een waar- 

agtig Lym, en geelagtig van couleur, en de eyeren 

waar en nu effen figtbaar, maar fij o week als/lym. 

Als 

« 



^33 B I B L I A N A T U E. A E. 

deinde Ovarium in Cochlca ejufmodi ccdla 

contemplarer , omnia veluti in callum coa- 

dta erant, &, quoufque difcernere mihi lice¬ 

bat , infinitus quafi ovulorum numerus, in utra- 

que, quae fimul rem habuerant, Cochlea lèfe 

ofièrebat. Uterus iple eo tempore multo quo¬ 

que magis expanfijs erat & veluti glandulofus • 

ita ut in aquam projedus valdopere intumefce- 

ret. Quando Ovula illa tantillum manu verfa- 

bantur, digiti inde valide inter fe cohaerefce- 

baiit. Unde Ovarium, quo longius retroceffit 

coitus tempus, eo jpvadit tenacius, compadtius, 

& magis fiavum: omnia enim Cochlearum Ovu¬ 

la tenacibus admodum membranis funt vellita, 

atque in Utero demum perficiuntur. Namque 

in Ovario ea permanere nequeunt^ quandoqui¬ 

dem hoc intra teftae fpiram litum eft, & Ovula 

fua inde in cava Matricis devolvit. Cochlea¬ 

rum nonnullae Ovula fua hinc inde in terra Ipar- 

fim deponunt j aliae omnia, inftar catenae, inter 

fe mutuo colligant; cujulmodi aliquando cate¬ 

nulam vidi, quam vulgus de coelo lapfam elle 

opinabatur, plurimafque ideo mox fuperftitio- 

num fabulas comminifcebatur. Eoulque erroris 

omnis atque confufionis mater eft ignorantia! 

Tefticuli praeterea fuo emundli erant lemine. 

Coeca Uteri Appendix pariter,quamvis fub ini¬ 

tium haud adeo valide, contradta erat, fuum- 

que Officulum falinum evibra verat. Tubulus 

inter Penem & Uterum communis nil fiibierat 

mutationis. Vas deferens amplius dilatatum c- 

rat, inque eo, ut dixi, Officulum falinum ali¬ 

quando deprehendi. Unde mihi verifimile vi¬ 

detur, quod Officulum hoc, fub coitu, aliquid for¬ 

te humoris fpermatici per fupcriorem vafis defe¬ 

rentis tubulum in Matricem deducat; dum inte¬ 

rim Penis ipfe fuum femen a parte inferna eo in¬ 

jicit. Tandem Sc Particula Cateniformis nil 

mutata erat: nifi, quod ea parte, qua Hepatis 

Ipirae propinqua eft, vala, quae ibi loci diftri- 

buit, hinc inde admodum inaequaliter fuerint 

dilatata, & tanquam humore calcario repleta- 

praeterquam quod rotundae quaedam membra¬ 

nulae, albicantes, quae in medio perforatae, 

aut nigro punfto notatae apparebant, hinc inde 

in cavis ejus canalibus, folia arborum referenti¬ 

bus, fluéluantes obfervarentur. 

^/s ik kem in een geksokts Shtk heftig, foo "utcs 

alles als eelt hart in een vetrokken gevsoraen^ en 

HM ik kan oordeelen, teas cLar een ontelbaar getalj 

foo ivel in de eene als de andere Slak, die met mal* 

kaar gefpeelt hadden. De Lyfinaeder felve 'veas op 

deefe tyt sok veel meer ttytgefet, en als klierachtig 

geworden, Jbo dat Jy feer opfU'ol^ als men haar in 

V water leyde. Als men deefe eyeren een weynig 

handelde , foo kleefden de vingeren heel te famen. 

Soo dat de Eyerflok ^ na dat de tyt van het Jpeelen 

meer verhy geloopen is, ook tayer, vafer, en geeE 

der Won ^ want alle de Eyeren der Slakktnfyn met 

feèr taye vUeJen bekleet, dewelke inde Lyfmoeder 

dan volmaakt worden. En ook kunnen fy in den 

Ejerfiok niet hlyven , ctn dat defelve in de dray 

van de hoorn leyt^ daardoor Jy in de hclligheeden der 

Lyfmoeder affchieten. Sommige Slakken leggen haarc 

eyeren hier en daar verjpreitin de aarde; andere weer 

hegten haar alle, als een ketting, te faamen. Waar 

van ik eens gefen heb ^ dat het genie ene volk inbeeU 

de ^ dat die van den hemel gevallen was^ daar Jy 

dan voorts veele fiperfiitie me ede bedreeven foo 

feer is de onwetenheid de baarmoeder van alle doo- 

ling en confnfe. Vorders waaren de Balletjes van 

haar faat geleegt. Het blinde aanhangjèl van dg 

Lyfmoeder was ook B famen getrokken , dan niet 

feer veel in het begin , en het Soutbeenke was daar 

uytgefchoten. Het gemeene Vypke tajjehen de Roe¬ 

de en Lyfmoeder was onverandert. Liet toebrengend 

vat was wyder nytgefetgeworden; en eens vond ik 

daar J;etSoi!tbecnken in,alsgefegt is. Waardoor het 

my fchynt fat in het fpeelen dit he enken e enige faat- 

achtige vogtigheid wel fou kunnen in de Lyfmoe¬ 

der brengen door het bovenfe fypken van het toe¬ 

brengend vat; terwyl de Roede felve Jyn faat van 

onderen daar infehiet. Eyndelyk foo was het Ket- 

tmg-gewyfe Deelke onverandert: maar daar het by 

de dray van de Lever leyt, waaren de vaten, die 

het daar maakt, hier en daar heel ongelyker nytge- 

en als met een halkagtige vogtigheid vervult; 

en hier en daar feg men in fn holle pypen^ die als 

de bladeren van bomen fn , een ront witagtig vlies- 

ken daar in dryven, dat een opening of Jwart flip- 

ken in fyn midden fcheen te hebben.' 

CA¬ CI HET 
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CAPUT X. 

De Cerebro ér Nervis: tam quomodo ér 

fuis hae fartes MufcttUs gaudeant^ 

qtnbiis antrorftm ér retrorfum in cor¬ 

pore moventur ; quae quidem fiupenda^ 
atque in nullo haBenus Animantium ge¬ 
nere audita y vel dcmonjirata res eji. 

('^Ochlcac Cerebro, ut fub initium jam ver- 

> bulo attigi, fixus quidam locus in corpo¬ 

re quam difficillime poteft: attribui5 quum, jux¬ 

ta ac aliae partes, fiiis gaudeat mufculis, quo¬ 

rum ope niox antrorfum, mox rurfus retrorfum 

in corpore trahitur. Ifthic vero Cerebri motus 

in hoc Animalculo tam mirificus eft; ut inten- 

tiffimam omnino aniraadverfionem vel maxime 

mereatur: quandoquidem fimile quid alicubi 

hadlenus in ullo animantium genere obtinere 

nunquam obiervavi, nec a quopiam obfervatum 

novi, Qiiapropter Cerebrum nunc ea ratione 

deferibam atque icone repraefentabo,uti id ipfum 

in Cochlea, quam lenta fub aquis morte intere¬ 

meram, confpexi. Cerebrum plerumque fuper 

iplb fitum eft Ventriculo,qui una cum Gula fua 

per rimam ,quam ibidem loci format Cerebrum, 

Ibrapcr ti'aufmeat. Neque id folum in Cochleis 

ita obtinet, verum & in Bombycibus, aliilque 

omnibus, quae hablcnus examinare mihi conti¬ 

git, Infcélis. Hanc ob rationem, quando Ven¬ 

triculus, cum Gula,omnibufqueOris partibus, 

vcl extrorfum furfum, vel introrfum deorfum 

trahitur - Cerebrum femper fupra Ventriculum 

liacrcns fimul cum co huc atque illuc transfer¬ 

tur. Hinc cura in anatome Cerebri, didto modo 

inllituta, omnes Oris partes antrorfum fuerint 

protractae atque evolutae ; has quoque omnes 

Faucium, Oris, atque Palati partes primo ibi¬ 

dem oculis expono. Ne vero Ventriculus fuo 

cum Oefophago quidpiam mihi adferret impe¬ 

dimenti ,qao minus Cerebrum Nervofque plene 

atque exade, uti fe habent, repraefentare pof- 

iera AVcntriculum ideo anterius,circa Gulam 

refeidi. Quo quidem efficitur, ut Cerebrum c, 

mox in confpedum prodeat. Confiat id veluti 

binis partibus globofis, 8c hinc bifariam quafi 

divifura efi : e quolibet horumce globorum 

Medullae fpinalis pars quaedam nafeitur, infi- 

gnem utrinquenervumV^?, referens; quae qui- 

’ dem ambae ita inter fe confiitutae funt, ut me¬ 

dium relinquant hiatum five rimam, perquam 
Ven- 

HET X, HOOFTSTUK. 

Van de Hcrfenen ende Senuv/en : Hoe fy 

ook haare Miifciilen hebben , en voor 

en agterwaarts in het lichaam beweegt 

worden 3 dat feer wonderlyk en tot nog 

toe ongehoort is in eenige Dieren te 

gebeuren. 

De Herfenen in de Slak Jjn ^ geljk ik in het 

begintjel met een woort heb aangeroert, 

feer D^arelyk een valïe plaats in het lichaam a^in te 

'wyfen, om dat Jy neppens alle de andere deelen haa~ 

re /pieren hebben, teaar doar f dan voorwaarts , 

dan weer agterwaarts in het lichaam bewoogen wor¬ 

den. En dit beweegen der Her/enen is Joo wonder- 

baarlyk in dit Beesken, dat het de alderuyterfte aan¬ 

merking verdient y alfoo ik het felve noit meer on¬ 

dervonden heb , of oit verf aandat het in eenige 

dieren plaats heeft. Hierom Jal ik de Her Jenen 

ook nu hefchryven, en ajtekenen, gelyk ik dejelve 

gefien heb in een Slak, die ik lang faam in het wa¬ 

ter heb doen Jlerven. Haar plaats is gemenelyk 

boven op de Maagh , dewelke met fyn Keef altyt 

door de [pleet, die de Herfenen aldaar maaken, heen 

fhiet. En dat niet alleen in de Slakken, maar ook 

in de Sjdewurmen, en in alle de InfeBen , die ik 

tot nog toe gefen heb. En door deefe reeden, als de 

Maag, nepfens JynKeel,en alle de deelen des Monts, 

’r Jy na buyten opwaarts, oj na binnen inwaarts ge¬ 

trokken worden , fo fchuyven de Herfnen altyt 

heen en weer boven en over dejelve. En daarom 

alfoo in de ontleeding , die ik van de Herfenen op de 

gefeyde manier gemaakt heb , alle de deelen des 

monts voorwaarts ge .rokken en uytgefet waar en , 

foo fyn het alle deeje deelen van de Keel, Mont en 

het Verhemelte a, die ik het eerjle aldaar vertoon. 

En op dat de Maag en fyn Slok-Hann my niet foa 

beletten, om de Herfenen en Senuen in alle haare om- 

Jlandigheeden volmaaktelyk af te beelden, Joo heb 

ik de Maagh voor aan by fyn Keeldarrn b apgefnee- 

den. Waar door de Herfenen c ten eerjien haar 

vertoo72en, die uyt twee klootsgcwyfe deslkens be- 

jiaan, waar door Jy als in twee deelen onderfchey- 

den worden, uyt ieder van welke een gedeelte van 

bet Ruggetnerg Jytt oorfpronk neemt, in manier 

als twee Jwaare Senuen dd, door welkers opening, 

of fpleet, de maag Jyn doertogtgegeeven wort. De 

genoemde tvcee nytjpruytende deelen der Herfenen 

fyn eygentlyk het hegintfel van bet Ruggemerg ^ 

die een weynig lag et' weer in ten loop en, en een 

mer- 
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Ventriculo tranfitus conceditur. Memoratae 

hac, ex Cerebro pullulantes, partes verum con- 

ftituunt Medullae fpinalis principium, atque 

Tab. VI. paulo profundius denuoin unum coeunt, nota- 

bilemque formant Nodulum e, equo deinceps 

reliqui omnes Nervi , in partem corporis 

inferiorem diftributi, oriuntur. Animadverten¬ 

dum vero heic eft, Medullam fpinalem non 

hocce folum in Animalculo geminam elTe, fed 

in Homine ipfo & Quadrupedibus ;eo faltem 

intercedente diferimine, quod in his exiguae 

cujufdam copulae intervratu coadunata fit, mox- 

que membrana communi involuta. Quin & 

omnes Nervi in Iiifce,è medulla oriundi, fuo qui¬ 

vis tempore,nodulos efficiunt five ganglia, quae 

tunc ergo numero faltem plura funt. In Bom¬ 

bycibus firaile quid obtinet, ubi bina illa Me¬ 

duliae {pinalis principia muitoties nodantur. 

Didum illud Medullae fpinalis in Cochlea 

Ganglion fuis itidem pollet Muiculis, quorum 

ope furfum deorfumque in corpore movetur. 

ƒ. Primus enim ejus Mufculus perparvus eft ƒ, 

fubtus e tunica, ganglion inveftiente, oriundus, 

inde fiibter Ventriculum & Cerebrum delatus, 

tandemque tendine fuo, paulo fupra Linguae ba- 

fin, in partium Oris infimam regionem infertus j 

qui hincNodulum hunc,una cum Cerebro,ante¬ 

riora verfus movere valet. Reliquos Mufculos, 
ipfum denuo in pofteriora reducentes, cum La¬ 

biis internis habet communes; quippe quomm 

Mufculi, utrinque fuper hoc Ganglion decurren¬ 

tes, nonnullos eidem tendines infigunt,caetero- 

qiiin cornu offieo Cochleae inftiti: hi ipfi autem 

Mufculi poftquam ganglion Medullae Ipinalis 

fupermearunt; ex hoc eodem parvulum fortiun- 

tur nervulum, qui facultatem & motum contra- 

dionis ipfis impertit. Ut vero omnis evitare¬ 

tur confufio ;non nifi exiguam horumce Mufeu- 

g, lorum partem^, una cum Nervulo fuo, oculis 

heic exhibere potui •, qui quidem Nervulus inde 

ulterius verfus corporis Cochleae fpiram aman¬ 

datur, ibidem forte variis aliis adhuc partibus 

profpiciens. 

b h. Porro binos e Cerebro prodire N er vos h h. ob- 

fervamuSjqui in Faucium, Oris & Palati par_ 

tes diftribuuntur, multiplici forte ufui inftr- 

vientes. At perquam elegantes funt Nervi opti- 
j/. ci i/, qui fuis in apicibus, veluti in globulos 

turgefeentibus , collocatos oftentant Oculos. 

kh.'^ont eos bini alii cernuntur Nervi qui ad 

anteriora cutis, atque ad bafin Corniculorumj 

tribus quilibet ramis delati, inferioribus deinde 

Corniculis binos quoque largiuntur Nervulos//, 

ejufdem 

merkflyk Knoopken maaken e. ivaar iiyt xoorts dié 

de verdere Senuen van bet onderfte gedeelte des 

lichaams haar oor/pronk nesinen. Alhier moet men 

nu aanmerken^dat het Rugge-mergh niet alleen in dit 

Dier ken dubbelt is , maar ook fe!fs in de Menfchen, 

ende de viervoetige Dieren^dan met dit onderfcheyt^ 

dat het daar door een kleene vereeniging is aan 

een gegroeit^ en dan voorts in een gemeen vlies be- 

flooten. En alle de Senukens, die daar uyt fpruy- 

ten^ die maaken meede'^t fynertyt haare knoopkens, 

die veel in getal fyn. Als ook in de Sydeivurmen 

gebeurt, daar deefe tvtee beginfelen des Ruggemergs 

haar verfcheydemaal knoopen. 

De gefeyde Knoop des Ruggen-mergs in de Slak 

heeft meede fyne mufculen, voaar door hy na boven 

en na onderen in het lichaam beveoogen ivort. Want 

de eerjle Spier, die hy heeft ^ is een kleen Muskeike f, 

dat onder uyt het vlies, dat hem hekleet, fpruyten¬ 

de^ en onder de Maag ende Herjenen doorlopende^ 

met jjn pees effen hoven de hafis der Tong, heel van 

onderen^ in de deel en des Monds ingeplant voort j 

en hem^ te voeten de Knoop der Herfenen^ voorwaarts 

hevoeegt. De andere Muskelkens^die hem voeer te 

gelyk met de Herfenen agtervoaarts bevoeegen, die 

heeft hy met de inivendige Lippen gemeen^ voelkers 

Muskelkens , aan voeerfyden over Hem heen lopen_ 

de^ hem eenige peezen inplanten , en voordende 

vorder ingehit in het kooinheen van de Slak: foo 

verkrygen deefe Spieren, naa fy over hemgepaffeert 

fyn, uyt de knoop van het Ruggemergh , een kleen 

Senuvüken, dat haar de kragt en hevoeegmg geeft 

om haar te contraheeren; dan om alle vervoarring 

te myden^foo heb ik niet als een kleen gedeelte van 

deefe Mufculen g, neffena haare Senuvo ^ kunnen ef 

heelden; devoelke Senuvo vorder naa\ de dray van 

het lichaam des Slax afgefenden voort, en aldaar 

mogelyk nog verfcheyde deden verf et. 

Verders fet men hoe dat uyt de Herfenen tvoee 

Senuen hh fpruyten^ devoelke de deden der Keel ^ 

Mont ^envanhet Verhemelte ^ meede gededt vocr-> 

den , ero mogelyk vedderhande gehruyk hebben. 

Maar bef on der aardig fjn de Senuen des gefigts 

i i, devoelke op haare tippen, die knoopsgevoys 

uitgefetfyn^ deOogenten toon dragen. Hier nef- 

fens fet men tvoee fenuen kk , devoelke tot het 

voorfie gedeelte van de huyt, en degront der Hoorn- 

kens, yder met drie takken lopende, voorts de on- 

L1 a derfte 

\ 
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ejuftiemcum fuperiorum Ncrvis fabricae,itidem 

i ' spicibus gkbobs terminatos. Ulterius par 
mm. quoddam Nervorum tenerrimorum e Ce¬ 

rebro pullulat; quorum quilibet, in binos partitus 

ramos, ad cutis capitis Mufculos procurrit, & in 

ucrumque latus binorum Cochleae inferiorum 

Corniculorum fefb infigit. Tandem duo infi- 

gniores confpiciuntur Nervi«», qui, fub Oris, 

Faucium,atque Palati partibus decurrentes, hifce 

in locis fefe diftribuunt, vel motui, vel guftui, 

vel utrique forte deftinati. 

Nervorum deinde, ex Medullae fpinalis Gan¬ 

glio pullulantium, quidam Mufculis, ad utrum- 

#9. que colli latus fitisoo, inferuntur, hifque mo- 

tum impertiunt. Alii vero ad Vafa fpermatica />, 

q. Tunicafque & Mufculos q^hsLtc inveftientes Se 

moventes, ablegantur. Praeterea Nervi quidam 

r.r. ex hoc Ganglio prodeunt rr, qui in paites mu- 

fculolas, corporis latera moventes, diftribuun- 

tur. Superius e dextro hujus Noduli latere 

oblongus nafeitur Nervulus; qui fimiii Muicu- 

lo ftipatus ad Matricem s. tendit. Is autem 

Mufculus fimul infervire poteft ad Nervos fpi- 

nalcs introrfum movendos. Pone priorem alii 

bini adhuc cernuntur Nervi oblongi; quorum 

alter fubter Nervulum Matricis fefe refledit; al¬ 
ter vero, in duos iterum ramos divifus ,corporis 

t. inieritur Lirabo cujus ad partem fupernam 

heicnonnullae adhuc fibrae confpiciuntur mufeu- 

lofae, de Mufculo abdominis tranfverfali, intus 

Sc infra fub membranae Limbi concameratione 

collocato, fuperftites. Ab altero , finiftro ni- 

'V. mirum,latere,ejufmodi quidam Nervus -y,quo¬ 

que cernitur, qui & fimili gaudet infertione, & 

eidem pariter ufui, ad fenfum videlicet atque 

motum hifce partibus impertiendum, inlervit. 

Tandem in finiftro latere etiam obfervari poteft, 

quam multiplices validique Nervi ad paites cor¬ 

poris medias atque inferiores tranfmittantur: vi- 
Tab. VI. deamus primo quinam ad medium corporis. 

Heic Nervi quidam inter tendines ««, fortis il¬ 

lius Mulculi, qui medium corporis movet, in- 

Ho-. I. X. feruntur*', atque ad Mufculos, juxtim decur¬ 

rentes, ablegantur. Porro infignis animadver- 
yyy. titur Nervulorum numerus ; quorum alii 

longiufculi, alii breviores, quidam in binos, a- 

lii in tres divifi funt ramulos laterales: defeen- 

dunc ii ad fimbrias inferiores five pedem cor¬ 

poris, ut huic & fentiendi & movendi faculta¬ 

tem impertiant. In latere dextro nullum ho- 

rumce Nervorum exhibui, ne nalcerctur confu- 

s fio z. 

meede met imee knoops-geviyfi 

Senuen Wverfien , detoelke van maakfeljyn ^alsdie 

der bovenfte hoornkens. Vorders {ietmen een paarfier 

teere Semen m ra, uyt deHerfinen fpruytenfievjelke, 

ieder haar in tToee tak ken verdelende naa de Mujculen 

van de huyt des hoofis hopen, en aan voeerjyden 

van het onderfie paar Hoornkens in de Slak haar 

inplantinge hebben. Eyndelyk fiet men tnxee fioaar- 

der Senuen, devoelke onder de deelen van Mont , 

Keelen Verhemelte lopende, aldaar haare inentin- 

ge hebben, en melkers gebruyk of tot hemeeging, o/ 

tot finaak, oj tot alle beyde dient. 

De Senuen, dewelke uyt de knoop, die het Rugk- 

merk maakt ,Jpruyten; daar dienen eenige van om 

de Mufiulen aan weerjydcn van den hals 00 htge- 

plant te worden, en die te beweegen. Andere we¬ 

derom naa de Saatvaten p, en de Vliefen, en Mm feu- 

len q, die haar bekleeden en beweegen, afgefonden. 

Vorders fiet men eenige Senuen uyt deefe Knoop 

fpruyten r r, die de mujculeufi deelen , dewelke de 

fyden des lichaams beweegen, toegefihikt fyn ge¬ 

worden. Boven aan uyt de reghter Jyde van dit 

Knoopken fpruyt een langwerpig Senuwke, dat nef- 

fins fig diergelyk een Spierken heeft, het welk naa 

de Lyfmoeder s afgefonden wort. En het welk fpier- 

ke ook dienen kan, om de Senuen des rughgraats 

naa binnen te bewegen. Hier neffens fiet men nog 

twee langwerpige Senuen , waar van de eene fig 

ombuygt onder het Senuwken des Ljfmoeders, t» 

het andere vorder in twee takken gedeelt worden¬ 

de , dat heeft fync inplanting in de Rant of Limbus 

des lichaams t .• waar hoven aan nog eenïg mufculèu- 

fe draden te fien Jyn, van de dwarsdt adige Spier 

des buykx, dewelke leyt binnen en beneden onder 

het verwulffel van het vlies des rands. Aan de 

ander en linker fyde wort diergelyk een Seniiw ver¬ 

toont v, die defilve inplanting en het filve gebruyk 

heefi, te weeten om deefe deelen het gevoelen en 

beweegen toe te brengen. Eyndelyk fiet men in de 

linker fyde, wat al menigvuldige ende fterke Se¬ 

nuen naa de middelfle en onderfie deelen des li¬ 

chaams afgefonden worden ; als eerftelyk naa het 

middelfle deel des lichaams. Alwaar eenige Senuem 

tujfchen de Pefin n n van die fterke Muskei, die het 

middelfle gedeelte des lichaams beweegt, hare in¬ 

planting hebben; en die tot de Spieren, die daar nef- 

fens hopen. ajgejliert worden. Vorder fiet men een 

groot getal Senuwkens yyy, waar van fommige 

lang en andere korter Jyn ; en eenige, die twee, en 

andere, die drieJy-taxkens hebben ; dewelke naa de 

onderfie fomen van het lichaam, of de voet hopen 

en die hem fn gevoelen, roeri?jg,enbeweginggeeven, 

In de regter fjde heb ik alle deefe Senuwen niet ver¬ 

toont, om geen confufie te maak enz. Waar 

S W A M M E R D A M11 

derjle hoornkens 

At- 
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Atque hicefto hujus capitis finis. Tu jam, 

Le6tor, judices velim, an DEUS in Cerebri Ner¬ 

vorumque Cochleae fabrica haud aeque fiupen- 

dum femet praebuerit, quam quidem in Homi¬ 

nis, aliufve cujuvis Animantis fimilium partium 

conftruftione ? Animum excipimus atque prin¬ 

cipium intelligens; quae quidem uti haud patent 

cultro anatomico, ita vel minus etiam huc in 

comparationem veniunt : haec ipfa enim funt, 

, quae quafiibet, & corporeas Se fpirituales, res per- 

luilrant, animadvertunt, inveftigant, atque vel 

profundiffimam Sapientiae & Arcanorum DEI 

in abyfilim defeendunt. 

CAPUT XL 

De MnfcuUs Corporis ér Tejiae, quae 
Cochleis fro Ojfe eji: uim quam miri¬ 

fico modo Defla intus fabrefiant a fit, & 

quanam ratione accreficat atque nutria¬ 

tur. Tandem quo pabfo Cochlea in fluo 
fiefie Ovo moveat. 

(A Mnibus , quotquot unquam vel viderunt 

Anatomen , notum eft , haud pofle 

Mufculorum hiftoriam accurate intelligi aut 

addifei, priufquam cognita fuerint Ofia, quibus 

illi infiguntur: haec enim funt pundta fixa,ver- 

fus quae trahitur atque movetur, quidquid in 

corpore motu gaudet validiore. Quantumvis 

autem in Cochleis nudis nulla adfint Ofia-adefi: 

tamen apex, quidam, cui Mufculi omnes infi¬ 

guntur ; uti fuo tempore indicabo. 

Sapientifiimus ille Architectus, quifblus ex¬ 

cogitavit, invenit, atque in ordinem redegit 

omnia, difierentes quoque in compofitione Ani¬ 

mantium llabilivit regulas, quarum ope eofdem 

in omnibus fines atque fcopos confecutus eft; 

ut ut vel maxime modi & media, ad hos fines 

perveniendi, inter fe diferepent. In quibufdam 

enim AnimantibusOlla intra corpus reperiuntur 

collocata, hifque circumfufa caro adfigitur^ 

prout in Homine,Quadrupedibus,& Volucrum 
genere obtinet. In aliis iterum non nifi cartilagi¬ 

nes, quibus Mufculi inferuntur, licet invenire; 

quod in Raja ahifque nonnullis Pifeibus obtinet. 

Sepia non nifi unico gaudet per univerfum cor¬ 
pus Ofle, roftrum fi exceperis. In quibufdam , 

quae fuam ob exilitatem haud notabilibus pol¬ 

ient offibus, Mufculi in cutem fefe defigunt, aut 

in certa quaedam, hunc in finem fabrefafta,.cal- 

lofa pund-a concurrunt; quae quidem aliquibus 

in locis cornu vaccini mollioris duritiem aemu- 

lan- 

Waar nieede ik eUt HoojtJIiik fal hejluytcn , l<i'' 

tende de77 Leefier cordeelen GODl jjiet alfio 'u:on-‘ 

derlyk Jig in het maakfel van de Herjenen en Sentten 

van een Slak vertoont heep., als in dat van een 

Menfch , efivan eenig ander Dier? Wat de geeft en 

reeden belangt, die valt niet onder ket Sity-mes, en 

nog minder onder deefe -.irgeljkhige-, om dat het de- 

felve is, die alle de lichamelyke en geeftelyke din¬ 

gen doorfiet, aamnerh,ende oitderfoekt ,Jelfs tot de 

diepten der wysheid, en der verhorgentheid GODS. 

HET XL HOOFTSTUK. 

Van de Spieren des Lichaams; en te gelyk 

van het Hoornken , dat het Been der 

Slakken is j als meede hoefeltfaam dat het 

Hoornke van binnen is gemaakt^en op wat 
manier het aangroeit en gevoedt wort. 

Vorder hoe figde Slak in fyn Ey beweegt. 

HEt is kennelyk aan alle , die oit de Ontleedmg 

gefien hebben , dat men de Spieren niet te 

regt verftaan nog begrjpen kan , voor al eer men 

kennijje heeft van de Beenderen, daar Jy in geplant 

voorden: voant dejelve fyn de vaftigheeden, voaartce 

alles getrokken en bevooogen voort, het geen in het 

lichaam met kragt hevoeegt voort. En hoeveel in de 

naakte Slakken geen been der ei7 Jyn, foo is daar eg- 

terheen punt, voaar in alle dé Mufciilen haare inen- 

tinge hebben , als ik op fytt tyt feggenfal. 

Defe alvoy/e ArchiteEl, die alleen alles bedaet, 

uytgevonden , endegeordineert heeft, die heeft inde 

Hfamenftelling der Dieren ook verfchillige regelen 

gemaakt; waar door Hy in alle de felve eynden en 

oogmerken bereykt heeft; hoe fierfy ook verfcheelen 

in de manieren, en de middelen, om tot die eysulen 

te komen. Want in fiomjnige Schepfilen voorden de 

Beenderen invoendig in het lichaasn gevonden , en 

het vleefch voort daar aan verhoogt, als in de Men. 

fchen , in de viervoetige Dieren, en de Voer den 

plaats heeft. In andere Dieren voederom fn niet ds 

Kraakheetten te vinden , daar de Mtfculen in gehit 

voorden , gelyk tn de Roch, en fon.mige andere ViJ. 

fchen plaats heeft. In de Vifch, de fpaanfche Zee¬ 

kat, is maar een Been, behalven de bek , m het 

ganfche lichaam. En in fommige, die door haar klcente 

geenmerkelyke beenderen hebben,fyn de Spieren in de 

huyt ingeplütn , of fy hopen tot fommige geordi¬ 

neerde calleufe punten te famen; die op eenige plaatfen. 

een hardigheid, als diè van een voeeke Koe-Hoorn heb- 

M m . hen. 
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lanrur. Ut autcm liaörcnus rccenfiti modi, ad 

uaum cimdcraquc finem tendentes , admodum 

inter fefe differant; Sapientiflimus tamem rerum 

Conditor alios praeterea excogitavit multo fane 

mirabilioresin nonnullis enim Animantibus 

Ollii plane in fuperficie conflruxit, carnemque 

intra haec ftlmmo artificio compofuit; uti in 

Gammaris, Cancris, aliifque plurimis eft vide¬ 

re. Atque hanc ipfam pariter normam in ple- 

rifque Infcdtorum fpccicbus, inque hac etiam 

Cochlearum fpecie, quae Tefla, tanquam vero 

fuo Ofle,gaudent,efl fecutus. Tandem immen- 

fa illa DEI Potentia & Sapientia longe amplif- 

fimam fefe profundiilimam exhibet illis in A- 

nimalculis, quibus & Calycem firaul corneum, 

& Cutem Cancri teftaceam impertivit; ita ut 

Mufculi mollioris partis ipforum corporis in Ca¬ 

lycem infixi fint j dum interea reliquos Mufeu- 

los ArchiteftusillePrudentiffimus in durum Os, 

quod eorum corpus inveflit, atque cum hoc ex¬ 

tra Calycem prorepit, inferuit: prout in Can¬ 

cellis obfervatur. Quamvis autem Teftudo pa¬ 

riter in domuncula habitet, fuaqueOfIa,Teflae 
inftar, extus gerat j attamen diverfum rurfiis in 

ea ordinem ftatuit DEUS: quum duplicis gene¬ 

ris ipfi OfTa conceflerit;nonnulla videlicet, quae 

cum Ofle eam invefliente firmiter concrevere, a- 

lia vero, quae Articulorum ope cum illo con¬ 

junguntur : ut hinc Mufculi tanquam gemi¬ 

na heic firmentur infertione. Quod, uti infoli- 

tum praebet in Tefludine vivente fpedtaculum • 

ita praeprimis Suturae Ofhum,externam ejus Te- 

llam conflituentium, animadverfione quam di- 

gniffimae funt, utpote quae, meo quidem judi¬ 

cio , a futuris Offium aliorum quorumcunque 

Animantium diferepant: quemadmodum natura¬ 

li quodam fpecimine demonftrare valeo. Quan¬ 

doquidem vero ifthoc Animal Ova quoque parit 

teflis induta, quae ipfemet ejus in corpore inve¬ 

ni j & quoniam haec per anguftiffimam in Ofle 

viam, a latere caudae, emitti oportet, perquam 

haud fieri ulla ratione poteft, ut tranfeant: 

hinc extra omnem dubitationis aleam pofitum eft^ 

quod Offium futurae in hoc Animali, partus tem¬ 

pore,a fe mutuo debeant fecedere. Atqui tantope¬ 

re repugnant Anatomici, quando quis afferit, 

ejufmodi quidpiam in Mulieribus fub partu con¬ 

tingere. Qi^iid hujus rei fit, haud certus pro- 

nunciavero j at in Teftudinibus ita fieri ego qui¬ 

dem longe veriflimum cenfeo. 

Verum ut ad Ofla denuo & Mufculos redea¬ 

mus 5 adnotandum omnino eft, quod Mufculi 

haud fimpliciter Offi inferantur aut implanten- 

tur j 

Afaar met tegenjlaimde alie deefe verfihilliee 

7nanicren^ die tot een ejnde loopen, foo heejt die 

Ahxyfe Aiaaker dam- nog audere bedagt, die 'veel 

'ivonderljker fjn: 'ivatit hy heejt in Jofnmige Dieren 

de Beenderen geheel van bujten gejorvicert, en het 

Vleefch heeft hy daarbinnen fecr vcyjjelyk befchikt: 

als in de Kreeften, de Krabben , en veele andere 

dieren plaats heeft. En Joo van gelyken heeft hy 

deefe order in de meejle feort der Bloedeloofe Dier- 

kens gehouden-, en ook in dit foort van Slakken, die 

Hoornkens hebben, dat haar ivaaraghtig Been is. Eyn- 

delyk foo is deefe Hooge Almagtigheid en Wysheid 

GODSfeg nog het alderkragtigjle en diepfte ver¬ 

tonende in die Dierkens, die hy te gelyk een Hoorn- 

ken, en de Huyt van een Krab gegeven heeft, foo dat 

de Spieren van het veeeke deel haares lichaains in de 

Hooren ingeplant fyn geworden; en de andere Muf. 

culen heejt die voorpenige Architekl in het harde 

been, dat haar lichaam omvangt, en V geen hiiyten 

de Horen kruypt, ingeënt; als in de Kreeften te pen 

is. En hoewel de Schilpadt meede in een huysken 

woont, en dat hy Jfne beenderen als van huyten 

tot eenfchaal heeft, foo heeft GOD!" daar nog al 

een andere order in gehouden, om dat hy hem twee- 

derhande Beenderen gegeeven heeft; eenige, die m 

het Been, dat hembekleet,vajlgegroeit fyn; en an¬ 

dere, dewelke door Articulatien daar meede veree- 

nigt worden ; waar in dan de Mufenlen als een 

dubbelde inplantinge hebben. Dat feer raar in bet 

leven te fien is; en befonderlyk fn de Naaden in haa- 

re Beenderen van de buitenjie Schaal opmerkens 

waardig, die ik oordeel, dat van de Naaden in 

alle andere Dieren haar beenderen verfehillen; ge¬ 

lyk ik dat in het leeven kan vertoonen En alfeo 

dit Dier meede eyeren met fchalen leyt, die ik in 

haar lichaam heb gevonden , en dat de/elve door een 

feer nauwe engte van het been neffens de Jiart snoe¬ 

ten pajferen, daar Jy met alle onmogelykheid niet 

doorkennen : Soo is het tneer als over feker , dat de 

Naaden der Beenderen , haar in 't baar en uyt een 

moeten fecheyden in dit Beesken. Het welk foo groot 

een dijficulteyt onder de Ontleeders snaakt, als eeni- 

ge peggen, dat daar iets diergelyks in de Vrouwen 

gefehiet, wanneer Jy baren. Wat daar van is, kast 

ik niet feker feggen ; altyt in de Schilpadden is het 

overwaaragtig hy my. 

Maar om weer tot de Beenderen en Spieren te 

keren, foo moet men aanmerken, dat de Spieren 

Sliet pmpelyk het heen ingeplant,of ingeent worden ; 
maar 
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tiir • fed quodipforuni ÖiTium pars quaedam alte- j 

rum Tendinis Mufculi extremum conftituat • 

ut adeo Mufculi, utrinque in Olla defixi, binis 

gaudeant offeis extremis. Unde quilibet Mufeu- 

lus tribus conflat partibus j quarum media eft 
caro, bina altera vero extrema fiint albae, mem¬ 

branaceae, duriulculae, & fibrofae hujufce car¬ 

nis compagines, quae, ubi Ofli infiguntur , Os 

evadunt j aut aliter durae & corapadae perma- 

nent, vel molliores atque tenaciores fiunt, pro 

varia partium , quibuscum conjunguntur , 

quas movere debent, natura. Hinc eft , quod 

nonnunquam vel Mufculus mufculo inferatur. 

Imo 5 quod fupra modum infolens 6c lingula¬ 

re eft, Cl. Stenonis mihi juxta ac aeftimatilTimo 

meo Amico, D, Johanni Oort, in Avium ocu¬ 

lis demonftravit, quanam ratione Mufculus ibi 

per mufeuium, tanquam per trochleam , fuo 

tendine tranfeat : ut ita Mufculus perforatus 

perforantem vel adducere queat, vel laxum di¬ 

mittere- prout tendo hujus, per priorem tranfiens, 

vel propius attrahi , vel magis elongari debet: 

qua fane fabrica vix quidquam videtur effe mi¬ 

rabilius. 

Quonam autem modo Mufculi in Os Co¬ 

chleae infixi, atque cum eo uniti fint , quam 

manifeftiffime patefeit,! quando Domuncula 

Cochleae aperitur : tum enim animadverti¬ 

tur , Mufculorum corporis tendines praeci¬ 

puos omnes, alios paulo humilius, alios non¬ 

nihil altius atque profundius, verfus Teftae 

fpiram excurrere , atque in teftam iplam, live 
'T'oT 'sjy ^ ^ ' t * 

:f>> II 'a ïspideum Os Cochleae defigi five implantan a. 

Id vero potiflimum videre eft in illo Teftae gyro 

feufinu, qui fecundus eft ab inferiore ejus aper¬ 

tura vel introitu , per quem nimirum Cochlea 

corpus pedemque fuum foras evolvit. Ibidem 

deinde ulterius confpici poteft infertio binorum 

^ ^ longe maximorum Cochleae Mufculorum b b; 

qui praefertim inferviunt movendo magno illi 

planoque Limbo, five fimbriae corporis, cujus ad¬ 

miniculo, tanquam lato quodam pede, Cochlea 

prorepit, atque de loco in locum fe confert; pro- 

greffione equidem neceflario perquam tarda, 

juxta tritum illud : Limace tardior. Mufculi 

hi in corporis medio, cui maxime inferuntur, 

validum formant tendinem; inter quem, pofte_ 

riora verfus, nonnulla hinc inde cernitur humi- 

ditas, flavefcens, mediocriter fpifia , & pecu¬ 

liaribus cellulis contenta; de cujus ufu haiftenus 

mihi nil conflat. Retrorfum , fub extremo 

Calycis fcapo, horumce Mufculorum illas de- 

currere fibras c, videmus , quae caudae five 

ulti- 
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\jnaar 'dat een gedeelte der Beenderen fche het ecne 

cynde der Pees van de Musk'el maakt; en de Spie^ 

ren^die tufj'chen twee Beenderen haar vajhgheidheb~ ^ 

ben twee beenige eynden hebben. Süo dat ieder Mus kei 

uyt drie deelen bejlaat; Jynde het middeljle vlees en 

de twee andere eynde Jyn de witte ^ vliejige^ har¬ 

de^ en fihreufe verfamelingen van ditvleefih de^ 

welke in heen vergroeyen, foo voanneer Jj daar in 

geplant worden ; of fy blyven hart en vajl, of we¬ 

ker en tajer , naa dat de deelen fyn, daar fy meede 

vereenigt worden , en die fy moeten beweegen: waar¬ 

om Jomtyts de eene Muskei de andere muskei felfs 

ingeplant wort. En dat hupten gemeen feer raar 

is, de Heer Stenon heeft my in de Ogen der Voge¬ 

len getoont, neffens meede aan 7nyn waarden vrient^ 

den Heer Jan Oort, hoe de eene Muskei daar door 

de andere, als door een catrol, met fyn pees loopt^ 

waar door hy die na fig trekt.^en weer laat uyfehie- 

ten ^ naa de pees , die door hem gaat , of digter hy 

Tnoet getrokken , of meerder verlengt moet wefens 

dat hoven alles feer wonderbaarelyk is. 

Op wat wys nu de Spieren het been in een Slak in- 

geëtst.^ en daar tïieede vereenigt worden ^dat is daar in 

klar elyk te feti, wanneer men fy7i hoornken opent i op 

welken tyt men bevindt, dat alle de voornaamfe 

Pefen der Spieren van het lichaam , de eene wat la¬ 

ger^ en de andere wat hooger en dieper , na de dray 

van de Schaal gaat , haar vaftigheid, of inphmtinge 

in de hoorn , of het fleenagüg been van de^ Slak heb¬ 

ben a. Het veelk voornamelyk is in de tweede oni- 

draying , of bogt , van de fchaal des Hoornkens : 

namelyk van de onderfte opejimg, of mgarig.^ af te re¬ 

kenen , en alwaar de Slak Jyn lichaans of voet daar 

buyten beweegt. Dan fet men vorder de inplaji- 

ting van de tvcee alderfwaarfte Spieren des Slacks 

b b, dewelke voornamelyk tot de heweeging vatt de 

groote en platte boort en foom des fichaams dienen , 

waar meede de Slak als met een hreede voet voort- 

kruypt en fg van de ee^te plaats op de andere be¬ 

weegt-.^ dat nootfikelyk traag moet toegaan volge^is 

het fpreekwoort, als ee7i Slak die kruipt. Deeje 

Spieren 7naaken in het tnidden van het lichaa7n, 

daar fy hefo7iderlyk haare hiemmge hebben , een 

feer Jlerke pees , waar tuffehen 77ien hier en daar na 

aghtere7i ee7iigegeelagtige vogtigheidgeplaatd fet.^ die 

redelyk van confflentie is , en in befo77dere kleeiie 

holligheden gelogeert wort: welkers gehruyk 7ny 

tot nog toe onbekent is. Naa agteren , en onder de 

uyterfe Spil van de Hobren , fiet 7ne7i de loop van 

de draden c deefer Spieren^ dewelke de ft art ^ of het 

Mm a al- 

\ 
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Tab. VI. ultimo fimbriae extremo infiguntur , atque 

hoc movent. Porro & locus d, heic pa¬ 

tet ^ in quo omnes Tendines Mufculorum 

Limbi, fupenorem corporis Cochleae partem 

ambientis, radicantur: qui dein una cum tu¬ 

nica tendinea , totam corporis fpiram undequa- 

que inveftiente, ad ultimum ulque fummum- 

que Tcftae apicem , nullibi quidem am¬ 

plius infixi, led crifpati , efcendunt ; ibi- 

que extremum adhuc Hepatis apicem contra¬ 

hunt, & una cum intellims tantillum movent. 

Superius , prope infertionem horumce Mufeu- 

e. lorum, exiguus cernitur Mufculus^, qui Fau¬ 

cium,Onfque partes,Cartilaginem,qua Lin¬ 

gua tegitur, fimul cum Palato, aliifque non¬ 

nullis partibus annexis, introrfum trahit. Eum 

vero tali ratione & defcnbo ,6c icone fimul exhi- 

beo j ut bafisLinguae^, anteriufque ejus extre- 

ƒ mum acuminatum /j quod denticulis corneo- 

ofleis. eft inftrudtum, liquido dignolci queant: 

ut ut extra fitum naturalem omnia conllituta fint. 

Prodeunt deinde in confpeiStum bini illi, adrai- 

yjj ratione digniffimi, Mufculi/i» ^, qui bina Supe¬ 

riora Cornicula introvertendo, per horum ca¬ 

vum oculos intra corpus reducunt. Crifpata 

Nervorum opticorum volumina/i, per hofce 

Mufculos tranfparere,atque verfius Oculos cer¬ 

nuntur excurrere. Oculi ipfi binorum inftar ni¬ 

gricantium pundorum fefe vifui offerunt j fupra 

quos pars adhuc quaedam Corniculorum intro- 

verforum kk^ comparet. Sub prioribus bini 

II confpiciuntur Mufculi plani//, qui Labia & a- 

lias quafdam Oris partes introrfum in cavum 

corporis trahunt. Ad horum latera illud fe of- 

fert Mufculorum par i}im, quod , memoratis 

Labiorum Mufculis infeitum, bina inferiora Cor¬ 

nicula in Colli Cochleae cavitatem reducit. Mu¬ 

fculis hadenus enumeratis interpofiti comparent 

bini Mufculi perquam mirabiles, & validi««, 

qui tenacibus fefe Tendinibus in corporis médium 

defigunt, hocque diverfimode & fortiter mo¬ 

vent , atque intra Teflae orificium elevant. Inter 

horumce Mufculorum Tendines proprius eft Me¬ 

dullae fpinalis in Cochlea locus - quae inde omni¬ 

bus illis partibus flios cuilibetdiftribuit Nervos, 

liquidum nerveum, movendique & contrahendi 

fitcultatcm Suppeditantes: prout eximio quodam 

modo ipfo in corpore videri poteft. Quanam vero 

tandem ratione Domunculae Os, five Tefta Co¬ 

chleae fabrefadafit, & qualibus ea gyris, parti¬ 

tionibus, cameris, parietibus, & cavitatibus gau¬ 

deat; id fane fingulare artis opus in naturali qua¬ 

dam Tefta quam optime perfpici poteft: etiamfi ea ^ 

qua 

aldcruyterfle eynde der fuom , ingeënt vjorden , en 

die be'iveegen. Vorders vertoont (ig de plnMs d, 

alvtaar die de Pefen vem de mufculen der Limbus^ 

of rond lopende Rant van het hovenjle des Ij^ 

chaams des Slaks ^ haare inplantinge hebben ; de^ 

vaelke dan met het pefig vlies, dat de ganfche om- 

draying van het lichaam over al bekleet, tot het 

alderuyterjie ftipken des Hoornkens , fonder ver¬ 

dere inplanting , al krinkelende om hoog loopen ; 

daar Jy Jelfs dit uyterjie tip ken van de Le cv er te fa- 

men trekken, en dat met de ingewanden hoewel 

flaauwelyk beweegen. Om hoog, ten naajien by aan 

de inplaitting deefer Spieren , fiet men het Muskel¬ 

ken e, dat de deelen der Keel yMont, en fyn Kraak- 

beenken,dat,de Tongbedekt^tegelyk met het Verhe¬ 

melte na binnen beweegt} met nog eenige andere 

deelen, die daar aan vaji fyn. Het geen foodanig 

van niy wort befchreeven , en te gelyk uytgebeelt, 

dat men de gr ont der Tong g, en fyn voorfle fpitfe 

eynde f, dat met hoornbeenige tantkens verf en 

klaarelyk kan bekennen: hoewel alles uyt fyn na~ 

turelyke plaats geleyt is. Waarop men pet die twee 

verwonderens waardige Spierkens h h, dewelke de 

oogen^ door de holte van de twee bovenfe Hoom- 

kens, die fy omftrvpen, binnen in het lichaam trek¬ 

ken. De krinkelende drayingen der Gefgtfenuen 

1 i fet men daar door fchynen, en naa de Oogen 

loopen die haar als twee Jwarte ftipkens verwo¬ 

nen } waar booven aan men nog een gedeelte van de 

077igeflroopte hoornkens [iet kk. Hier onder ver¬ 

wonen haar twee platte Spierkens 11, dewelke de 

Lippen^ en eenige andere deelen van de Mont, hin- 

nenwaarts in de holligheid van het lichaam haaien. 

Aan deefe haare fyden fet men het paar Muskel- 

kens mm, dat ele genoemde Mujculen der Lippen 

ingeënt wort , en dewelke het tweede paar Hoorn- 

kens in de holte van de hals des Slaks beweecen, 
o 

lujfchen deefe opgetelde Spierkens fet men twee 

rare en flerke Mufculen n n , dewelke met taye pe¬ 

fen , in het rniddelfe van het lichaam o ingeplant 

wordenen dat verfcheydelyk en kragtig bewegen^ 

en in de mont van het hoornken opwaarts trekken. 

Tujf hen de Pefen van def Spieren heef het Rugge- 

tnerg eygentlykJyn plaats in de Slak , en het fndt 

alle deefe deelkens de Semien toe , waar door fy de 

geef en kragt tot haare bevoeging ende f famen- 

trekking ontfangen. Soo dat het felve feer heerlyk 

m het lichaam felfs te fien is, Hoe ?;« het Hoorn- 

been ^ of de Schaaf van de Slak flvegefelt Ap, 

671 wat drayi?ige7i, verdeelingen^ katneren 'wan^ 

den , en holligheeden het heef, dat is be/onderlf 

kunflig in het keven te pen: hoewel ik het foo net 

als ik heb hmisn , jelfs na het leven ajgebeelt 

heb. 
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qua potui, accuratione fabricam hanc,uti revera 

fe habet,exprimere fum conatus. Denique ex- 
Tab. VI. _ r ^ ■ r , 

. ^ _ trema ora nnibnae iivc pecus Cochleae qqqqq^in 

qqqqq. qua omnes haélenus rcccnfiros Mufculos adum¬ 

bravi, probe notari meretur. Caro aeque ac 

fibrae & tendines Mafculorum emaculati funt 

candoris j ut carneam inter £c tendineam eorum 

partem haud multura intercedat diferiminis, nifi 

ratione fubtilitatis & foliditatis fibrarum. 

Hifce ita prius accurate intellcftis, ad interiora 

Tcflae defcnbenda 6c ob oculos ponenda me nunc 

accingo. Primum igitur , quod confideratio- 
nem heic meretur , dl externum Tcflae Orifi- 

rig.in.«. ciura quod pedetentim coarclatum & gyra- 

b. tum fecundam ejus contignationem efficit- 

c. deinde autem adfccndens ulterius tertiam c, con- 

e. ffituit; candemque quartam d ^ & quintam e-^ 

quae poferema cll, atque extremum Hepatis a- 

piccrn fuo in cavo collocatum tenet. 

Quodii vero Teftam quis ferrula , de tenui 

quadam lamina elafticahorologii confe61:a,difcin- 

dat, & interiores dein omnes parietes, atque in¬ 

ter Acpimcntafbrcipc acuminata, effringatj tunc 

equidem elegantiffime ccnfpiciet, quonam pado 

gyratio haec fefe mtiis habeat, d quomodo quin¬ 

que camerae atque contignationes Teftae ibidem 

compofitae,atque fpiraliter contortae fint: prout 

in Tabula fexta fub numeris i. a. g. ƒ. 

ad vivum repraefentavi. 

Qiiin & haud minus concinne femet intuen¬ 

dam offert Tefta, fi alio modo praeparetur j ita 

nimirum, utfcapus internus, circa quem omnes 

Teftae parietes atque interiora fepta, uti in fca- 

lis cochlidibus, gyrantur, folus luperfit. Tum 

enim in apice fupremo fcapi, ubi loci quinta 

ultima coallatio effracta efl, minutum cernitur 

a Foramen quod totum fcapum, a fummo ad imum 

b. ufque extremum , pervadit b, atque majus fem- 

per & amplius eft ad Teftae introitum,quam qua 

gyri decrefeentes terminantur. Foramina haec 

clarius adhuc vifui patent, fi infima fcapi pars 

penitus defringitur c, fcapufque feorfim confide- 

ratur. In multis domuncularum talium fpecie- 

bus ifthaec fcapi foramina confpiciuntur, inde 

quidem oriunda, quod omnes univerfae Teftae 

gyri fuis quilibet lingularibus atque diftindis 

gaudeant parietibus , qui in fuis circumvolutio¬ 

nibus inter fe donglutinati & quaft in unum coa¬ 

liti funt. Excipiuntur tamen hinc Teftae ejuf- 

modi, quae omni plane gyro carent, atque 
Tubuli ideo vocantur. 

Qiiapropter fere omnes iftae Calycum fpecies 

concipiendae funt ut oblongus quidam, cavus ^ 

atque 

Tig. IT. 

i.fr. 3.4 

Tig.v 

fig.Ti. c. 
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I heb. Eytidelyk foo is de uyterjle cmtrek vnn dê 

fiojn, of xoet, des Slaks q q q q q 
ke7i, waar in ik alie deejs opgetelde Mufculen heb 

afgebeeltj welkers n^leefch foo wel ais haar dra¬ 

den en peefen helder wit ende blank Jyn, foo dat 

tnjfen het vlejig en peesagtig gedeelte der Mufculen 

niet veel onderjeheyt is, als in de fynte en vaf ig^ 

heid der fibren, 

Deefe faaken voor af wel begreepen fnde , fo» 

\fal ik nu het Hoornken inwendig hefchrjven , en 

vertoonen. Het eerfte dat daar in optnerkeljk is, dat 

is)fyn Openingvanhuyten a, dewelke fig allenskens 

vernauwende en omdrayende, de tweede folder mg ^ 

of verdieping b, in het felve maakt: en voort ep- I kimmende maakt hy de derde c.- en vervolgens de 

vierde d, en de vyfde e dat de laatfte is, waar in 

het uyterfte tipke der Lever wort gepiaatft. 

Wanneer men nu de Hoorn met een faagken^ dat 

iiyt een dunne veer van een Orohgie is gemaakt, 

f^pen faagt; en voortui dehinnenftewanden enajfchm- 

felen met een JpitJe nyptang daar uyt breekt;(oofiet 

men fe er aardig ^ boe dat deeje draying tnwcndighg 

toedraagt; en koe de vyf kamer en , en verdcehngen ^ 

van het Hoornken aldaar gejehikp, en kvuls-gcwys 

geboogenJyn. Als ik op de Sejte plaat^ by de nom¬ 

iner s 1.2. 3. 4. en 5. heb naa leven ajgebeelt. 

Alfoo naukeurig vertoont de Hoorn fyn felve, 

wanneer men hem op een andere wys prepareerten 

dat men de inwendige Jpif daar alleJyn wanden en 

binnenfe muragien , als een wenteltrap emdrayen^ 

alleen overig laat. Op die tyt fet men boven in 

den top der Jpif daar hy van Jyn vyjde en laatfe 

omkrinkeling is ajgelrooken geworden , een kleen 

Gaat ken a, dat hem van de eene Jyde tot de andere 

Jyde van de Jpil doerbeorth, Jjtuïe altyt deefe ope^ 

ning groot er en wyder aan den ingank van den 

Hoorn, als daar fjne drayingen eynfigen. Leefe c- 

peningenfet men nog klaarder, Wanneer men het 

onderfe van de fpil daar heel ajhreekt c, en die 

alleen beJcLcut. In veele forten van Hoornkens 

Jiet men deeje openingen van de Spil, devrelke haar 

oorfpronk neemen, uyt oorfaak, dat alle de drayin 

gen der ganfehe hoorn hacire hefondere en afgejekey^ 

de muragien hebben, die in haare cmdrayingen aan 

een gelymt, en als te famen gebakken fyn. Ten Jy 

dat de Hoorn geheel Jhnder alle,drayingen is , op 

welken tyt men hem een Pypken noemt. 

Soo dat men ook meefl alle deefe forten van 

Hoornkens^ als een langwerpige holte, en fpitfi 

N n pyp 

\ 
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atque acutus tubus, qui flexilis fi circa tenue 
filum ferreum convolutus & circumgyratus foret, 

atque deinde filum iftud denuo inde extraheretur, 

fc .pura ejusmodi perforatum, ut expofui ,ofl;en- 

furus elfet: quod quidem tanto exadtius fieret, 

fi omnia illa fibi mutuo applicata volumina , 

una cum fuis feptis, inter fe conglutinarentur 

atque unirentur. Atque hac ratione tantum 

non omnes hujufmodi domuncularum fpecies 

conflrudtae funt, quantumcunque miris etiam 

modis gyratae atque fabrefadtae appareant: pro¬ 

ut in multis diverfisque, quae in Mtifaeo Patris 

mei afiervantur, fpeciebus ipfe inveftigando 

didici. Attamen in una fpecie id clarius multo, 

quam in altera, patefeit. Verum in illis Calyci¬ 

bus, quos Tubulos vocant, quique in extremo 

fuo duntaxat gyrati funt res haec adeo liqui¬ 

da cft, ut omnem excludat dubitationem. Id¬ 

circo 6c alias quafdam Teftarum fpecies heic at¬ 

que fuo deinceps loco depiftas dabo j ut diferi- 

men e pauciffimis, quoufque par eft, exemplis 

intelligi queat. 

Ex qualibet majorum harumce domuncu¬ 

larum tot fabricari poflunt minores, quot 

quis defiderat; modo fcapum atque internos 

margines prius defringamus , hofque dein rurfus 

limae adminiculo planos atque aequales redda¬ 

mus : quod quidem ordine, Naturae ritui plane 

contrario, proceditj fiquidem Natura fempera mi¬ 

nori d, ad majorem e , iterumque majorem f, 

progrediatur. Attamen quas heic gradatim au¬ 

dias exhibeo Teftulas, ego arte praeparavi. Ve¬ 

rum ut modus, quo hoc augmentum a Natura 

perficitur, concipi queat; jamjam deferibam at¬ 

que indicabo, qua ratione crefeat 6c augeatur 

Cochleae domuncula. 
In hac Cochlearum fpecie nunquam rudimen¬ 

tum Teftae ipfo in ovo confpicere mihi licuit. 

At in aliis quibufdam fpeciebus obfervando di¬ 

dici , quod ovulum ab ipfis in lucem editum 

Cochleam minimam fua cum domuncula, omni¬ 

bus numeris abfoluta, produxerit. Atque hoc 

ipftim omnino ita fieri debere facile quis ratioci¬ 

nando aflbqui poteft; quum aliter Cochleae mu- 

fculi nulla firmarentur infertione: id quod fanae 

mentis nemo vel cogitaverit. Attamen experien¬ 

tiam heic folara fequor ducem. In aliis Co¬ 

chleis nudis faepe latentem adhuc in ovo Lima- 

etilum per exterius ovi putamen eleganter ad¬ 

modum fefe moventem vidi, antequam ex ovo 

prodiret: quod ipfum aliquoties Viro Illuftrifli- 

mo, D.van Beimingen ^ Legato atque Confuli, 

ad oculum demonftravi. Id autem perquam 
fin- 

pyp moet aanmerken; cicToelke foo hyveeek en om 

een jyn yferdraatken gewonden en gekrinkelt was 

geweejl, en dat inen dit draatkcn daar dan weer 

uyttrok , deefe holligheid in de fpH , daar ik 

vangefprooken heb, jou vertoenen .- en nog te meer, 

jbo alle deefe ’if famen gevoegde omwindingen te 

gelyk met haeire affchutfelen op een gekleeft en 

vereenigt worden. En op deeje wjje Jyn meeji ' 

alle de forten der hoornkens te famen gcft clt, hoe 

wonderlyk (y mogen gedrayt en gemaakt wefen: ge¬ 

lyk tk dat in veele en verfcheyde forten, die in het 

Cabinet van myn Vader fjn , heb on derf egt. Dan 

in de eene fort is het veel klaarder als in de an¬ 

dere. Maar in dat fort van Hoornkens , dat men 

Vypkens noemt, en die op haar eynde alleen gedrayt 

jyn, is het foo klaar , dat daar niet aan te twyfe- 

len is. Waarom ik ook eenige andere forten van 

Hoornkens hier by, en op fyn plaats, fal afbeelden, 

om dit onderjeheyt, foo veel moge lyk is, in weyni- 

ge voorbeelden te doen begrypen. 

Uyt ieder van deefe groote hoorns kan men fio 

veele kleene maken, als ?nen wil, naa dat men de 

[pil en de hinnenfe randen eerjl afgebroken heeft, 

en die dan weer effen en gelyk met een vyl heeft ge¬ 

maakt, dat door een contrarie order toegaat, als de 

natuur gebruykt heeft, die altyt van kleen ó. tot 

groot t,en nog grooter i, gaat, dan het geen ik al¬ 

hier door kunfi gedaan heb. Maar om nu te dr_ 

grypen, hoe het natuurelyk gefchiet, foo f al ik nu 

befhryven , en wyfen , hoe de Hoorn groeyt en 

toeneemt. 

In deefe fort van Slakken heb ik nog noit het 

hegintfel van het Hoornken in het ey geften. Maar 

in eenige andere forten heb ik ondervonden, dat het 

ey, "’tgeen van haar geleyt was, een 'Slaksken met 

een volkomen hoornken voortbragt. Dat men ook ligt 

kan oordeelen, dat nootjakelyk is , om dat anders 

haare jtmfulcn geen inplanting f iiden hebben, dat 

felfs onredelyk om te denken is. Dan ik fpreek 

hier uyt ervarentheid. In andere Slakken, die naakt 

fyn, heb ik dikmaals het binnenfe Slaksken, door 

de uyterjie fhil van het ey,fg feer aardig fen 

roeren en beweegen , eer het daar uyt quam. Gelyk^ 

ik verfcheydemaal heb vertoont aan fn Excellen- 

7iie den Heer Ambaffadeur , en Burgermeefter van 

Beuningen. En dat feer aardig is , wanneer dit 

Slaxke uyt fyn ey is gekomen , foo is het datelyk 

foo groot, dat men verwondert moet faan , hoe 
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fingulare eft, quod, ubi Limaculus hic fuo ex dat het in die naw-eoe ovaels-ge^jey^e engte van het 

ovo prodiit, is ilico tam grandis exiftat; ut mi-! eyerfchcialken foo hekrowpen beeft kunnen he/looten 

rum fane videatur, quï Animalculum hoe in t\-\^eèfen^ en daar in als te fam en gevouwen jynde , 

liptico illo Teftae ovuli cavo,tam angufto, adeo nog heeft kunnen bevoeegen. 

coardtatum haerere, &, ut complicatum fit, ta¬ 

rnen adhuc movere fe pofiit. 

Porro quum vel ipfae etiara Cochleae aqua¬ 

ticae, aliquot ante diebus , quam ex ovo pro¬ 

deunt, in eo fefe jam moveant j hinc pronum 

efl; inde conjicere, quod pufilla Cochlea ovi fui 

Tefiam haud relinquat, priusquam ad incremen¬ 

ti fui plenitudinem pervenerit, atque caliculo 

fuo fatis indurato apta evaferit,quacex ovo pro¬ 

repat, & alimento extus ingefto carnem os 

fuum augeat: quod ipfum in aliis etiam Animan¬ 

tibus videre efl, quae carnes & ofla fua itidem 

ex utero fecum in lucem proferunt, atque exter¬ 

ni alimenti ufu fenfim perficiunt. Hanc ob ra¬ 

tionem Cochleae domus aeque nutritur , ac 

molliores ejus partesjlicet id tali fiat modo,quem 

quis dixerit aliquatenus diferepare. 

Notatu praeterea dignum efl, quod Telia 

haec peculiari fuo gaudeatPeriofleo, quo inverti¬ 

tur atque includitur ; quemadmodum id ipfum 

quoque extrinfecus circa Cervorum cornua anim¬ 

advertitur i quippe quae itidem propriae fuae 

tunicae funt inclufa, haneque, inter currendum, 

ad refirtentes arborum ramos illidendo, lapfu 

temporis deterunt; portquam nimirum plenam 

fuam adepta funt cornua rigiditatem, & cutis ea 

invertiens haud amplius nutritur. In quarun- 

dam Cochlearum domunculis membranam han^ 

adeo validam & tenacem deprehendi, ut nec a- 

quae forti cederet, fed ipfa potius Terta, quam 

ifthoc Periortium, ab illa corroderetur. In 

Mytulorum conchis membrana ifta quoque per¬ 

quam notabilis efl: nam huic adglutinant Mytu- 

li illa filamenta, quorum ope in mari inter fe 

mutuo cohaerefeunt, & femet figunt, quo mi¬ 

nus ab aeftu abripiantur. Iflud enim, de quo 

loquor, filamentum ex eorum corpore proficifei- 

Vorderalfoo ook felfsde WaterJlakken haar^eenige 

dagen te voorenpn kaar ey al bewegen en roeren^eer 

Jy daar uyt te voorfchyn komenjoo kan men daar 

ligt uyt afncetnen , dat ket jonge JIakike met eer 

Jyn eyerjchaal verlaat^ voor bet fyn volkome was¬ 

dom heeft ^ en dat Jyn fcbaal hart genoeg fynde, bet 

Dierke becuaam is oeworden. om daar buyien te 

kruypen , en door een uyterlyk ingenorne voetfel 

fynvleej'ch en been te ver?neerdcren. Gelyk men dat 

ook Jiet in andere Dieren, die kaar been en vleejch 

meede uyt de lyfmoeder te voorfchyn brengen , en 

dat metter tyt, door het nuttigen van uyterlyk 

voetfef volmaken. En om deefc reden foo wort bet 

hoornke van de Slak Joo wel gevoet, als fyne we¬ 

ke leeden; hoewel op een manier.^ die then fou kun¬ 

nen cordeelen ^ dat daar eenigfins van verfchilt. 

Het is ook aanmerkelyk , dat dit Eloornke Jyn 

befoJtder en eyge Vlies heeft, daar bet mede Lekleet 

en in hef ooien is; gelyk men dat ook Joo uitwendig 

fet ontrent de hoornen der Harten, die meede in 

baar eyge vlies fyn befocten^ dat fy meiter tyt door 

het loopen van de tegenflaande takken der bootnen 

affehaven; namelyk op die tyt., als de hoorn Jjn 

ftjfte verkreegen heeft, en dat het vel, '‘tgeen kern 

bekleet, niet meerder gevoet wort. In Jon.mige 

Slakken-hoornkens leb ik dit vlies foo ferk en tay 

bevonden , dat het met geen fterkwater daar af te 

hyten was, foo dat de Hoorn fg eerder als iet Vlies' 

daar door liet verteren. In de Mofjelfehelpen is dit 

vlies ook Jeer aanmerkeljk: en fy plakken daar op 

vafi die draatkens, waar door Jy haar aan malkan- 

deren in zee vafi houden , op dat de firoom kaar 

niet fou wegh voeren. Want dit draatke, daar ik 

van fpreek, komt uyt haar lichaam JeIve, en het 

is van voor en heel breet, op de manier hykans als 

een trekleerke, waar door fy haar foo Wel aan maL 

tui, & antica parte quam latiflimum eft, inftar | ^ ge klippen , het hout, en de 

fcie fegmenti ejufinodi coiiacei, quo ^^^^os'^ggpHnten, oj aan alles wat ontreitt haar is, vafi 

pedibus inducimus ^ hujufque ope non folum in- ' Uefe draden worden in andere Joorten van 

ter fe mutuo connexi funt Mytuli, fed etiam I Bijfis genaamt, daar men een foort van 

fcopulis, hgnOj plantis mannis, 6v, vicinis dpxi- fyne kleederen ais fyde van pleegt te weven , die 

bufcLuiquc firmi adhaerefcunt. Filamenta ifthaec 

in aliis Mytulorum fpeciebus Byfllis vocantur, 

funtque illa materies, e qua, tanquam e ferico, 

tenuiffimi lintei illud uenus contexi folebar. 

c\nod, Jhondcletium, Byffus audit, & quo 

Dives ille Vir,'cujus in Evangelio mentio fit, 

veflitus erat. In 

Bifiids heten, ais Rondcletius verhaalt , yê. eende 

dat de Eyke man in V Evangelie daar snee de bekleet 

N n ^ In 
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Tab. IV. 
%. II. s. 

In Cochlea, de qua heic ago, memorata illa 

Membrana fatis quoque valida eft, &C in omni¬ 

bus Teflaecrenis, harumque interftitiisr,unde- 

quaque confpicienda. In aliis ejufdem fpeciei 

Teftis eam quandoque, vifrequentiorisperloca 

lapidofa reptatus, detritam inveni. Ac confpi- 

CLia tamen femper cft circa foramen, e quo Co¬ 

chlea prorepit. Qui Mufaeis deledtantur, Te- 

ftam fi ofiendunt hac membrana inveftiente nu¬ 

datam , indé arguunt, eam in mari, Cochlea fua 

intus mortua, fuifie volutatam. 

Obfervavi nonriunquam, quod Cochlea, do¬ 

mum fiiana amplificatura , prius Perioftium il¬ 

lud fuis denticulis purgaverit, imo fruftula quae¬ 

dam inde demorderit, 8c deglutierit: attamen 

vel aliis etiam temporibus quandoque cernitur, 

quod Cochlea Tellae fuae marginem dentibus 

fuis mundet; ficubi is pelliculis obfitus, & Co¬ 

chlea forte diu alicubi fine motu commora¬ 

ta fuerit. Saepius etiam expertus fum , Co¬ 

chleam ilico , ac quieta faltem ufpiam fedet, 

ejufmodi formare pelliculas, & materie has cal¬ 

caria coiiipei'gere ; quae tum aeque cum aceto 

eficrvefcunt, ac Telia ipfa in pulverem trita. 

Atque omnia quidem haec experimenta toti¬ 

dem fane funt argumenta evidentiffime demon- 

ftrantia,quod ifthaec domuncula vera fit Cutis, 

fcu potius Os lapideum Cochleae, extrinfecus 

hanc inveftiens. 

Quodfi Os hoc lapideum accurate examinatur, 

patet, e plurimis id tenuibus, pellucidis, & ve- 

luti membranaceis conllare putaminibus, quae 

lapideam fenfim naturam induerunt: quemadmo¬ 

dum & in Gammaris ell videre, mox poftquam 

exuvias depofuerunt; imo & in Craniis Homi¬ 

num offeis, quae primo tenues duntaxat funt 

membranae, fenfim deinde in os abeuntes: in¬ 

terim hae fub initium vel aquae inftar fefe ha¬ 

bent, atque ,fubnafcentibus paullatim multis par¬ 

ticulis fibrofis, & angulofis, folidefeunt 6c au¬ 

gentur; prout in capitibus Abortuum quam pul¬ 

cherrime datur confpiccre. In Telia vero Co¬ 

chleae omnia haec quoque obfervari polTunt, fi 

ca ullulata microfeopio fubjicitur. 
Quantum ad modum, quo domuncula e- 

jufmodi increfeit, ifthaec praeprimis depre¬ 

henduntur : quod nimirum corpus Cochleae 

univerfum plurimis veluti oblitum fit glan¬ 

dulis ; e quarum orificiis mucus profluit, Ipe. 

cie minimorum atque fubtiliflimorum exfur- 

gentium radiorum; qui, tanquam totidem ho- 

iolerici aut heteromalli filamenta, in unam 

communem conjunguntur cruftam, atque traftu 

tem- 

/?? ife Slak die ik verhandel is dit gefeyde 'vlies 

meede redeljk fterk , en over ad op en tujfchen de 

kerjkens vm het Hoornken s te Jien; en in andere 

Hoornkens van die felve foort hevmd ik het ook ivel 

afgejchaaft te Jyn^ door het veel krnypen op fteeni_ 

ge pluatfen. Maar otUrent de opening , daar fy 

uytkruypen ^ ts het altyt te Jien. En die Kabinetten 

hebben, die oordeelen dat de Hoorn in zee gerolt 

heeft en dat de Slak daar in is geflurven gevoeeft ^ 

(tls fy dit vlies niet daar op fien, dat hem beklsede. 

Ik heb wel gemerkt dat .y als de Slakfyn hoorn¬ 

ken vergrooten wilde, hy eerft dit vlies met Jyne 

tanden reynigde , en fommigefiukken daar van af¬ 

beet y en die doorflokte ■ dan men fiet ook wel, op 

andere tyden , dat hy deefe rant met Jyn tanden fny- 

vert, wanneer die met vliefen bejet Jyn, en wan¬ 

neer hy lang ftil gejeten heeft. Veelmaal heb ik ook 

ondervonden y dat als de Slak maar fitl fit, hj da- 

telyk diergelyke vliefen maakt, en die 7net een kalk- 

agtige ftofe befproeit, dewelke dan evcit al eens 

?net afin ejfervejceren, als het hoornke gefiooten fyn- 

de feljs doet. Dat alle helder klaare ondervindin- 

gen Jyn, dewelke hewyjen , dat dit huyske de 

waaragtige huyt, of liever het (ieenagtig gebeente 

van de Slak is, ^tgeen hen van buyten omvangt. 

Soo men dit Steen-been wel onderfoekt, Jbo 

Jal tnen bevinden, dat het uyt feer veele dunne 

doorliigtige vliefige fchaalkens hefiaat y die metier 

tyt een Jieenagtigen aart aangenamett hebben. Ge- 

lyk men dat ook fiet in de Kreeften , als Jj eerjh 

vervelt Jyn ; en het is ook te Jien, in de beenigebek- 

kcneelen der Menfehen-hoofden, dewelke meede in 

het eerfie dunne vliefen fuy die metter tyt tot beeft 

worden: hoewelfy in het begin als een water Jyn, en 

met veele dradige en kantige hoexkens vermeerderen; 

dat feer aardig in de hoofden der Misdragten te 

fien is. En in het Hoornken van de Slak kan men 

dit alles fen, naa dat het gebrant is , en dat men 

het dan onder een vergrootglas leyt. 

Ontrent de manier van groeyen y die men on¬ 

trent dit hoornken bevindt y is dat het ganfche li¬ 

chaam van de Slak met veele klierkens als befalt is, 

uyt welkers openingen het fijm voortvloeyt, in ge- 

fialte als feer kleene en teerdere opgaande firaal- 

kens y die als de draden van het fulp of tryp, tot een 

gemeene korjly hy een gevoegt worden y en die met¬ 

ter tyt totJoo een hardigheid verkorfien, en teJamen 

bakken, als men in het Hoornken bevint. Eerjl 

Jlym 
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temporis in eam denfantur Sc conglutinantur du¬ 

ritiem, qualem iiiTefta animadvertimus. Mucus 

ergo prima eft materies , quae dein in membra¬ 

nam, tandemque in pellem lapideam concrefcit. 

Filamenta ejus quam optime ibi loci confpicua 

fimt, ubi gyri Teftae fibi mutuo applicantur. 

Exterior cutis five crufta dentium, in Homi¬ 

nibus aeque ac Brutis, ex innumeris ejufmodi, 

minimis, & tenmilimis filamentis, inter fe co¬ 

adunatis , quoque confiat; quae quidem in den¬ 

tibus quibufdam, veri inftar lapidis, dura atque 

laevigata deprehendi: quamvis tamen ipfi etiam 

dentes fub initium non nifi mucus fint, fenfim- 

que pofiea membranacei & tandem duri evadant. 

Imo in abortibus quinque raenfium rudimenta 

dentium jam confpexi, quae una cum fuis fila¬ 

mentis hodieque ailervo & monfirare valeo. 

Cl. Stenonis , vetus meus Amicus, filamenta 

talia in Concharum Teftis quoque detexit j atque 

Patris mei Mufaeum Concha donavit, quae per 

longam annorum feriem in montibus Italiae 

lub tellure fepulta, Icnfim vi temporis & hu- 

miditatis ,in numerolas admodum feceffit Teftu- 

las, vel Conchas minores , tenellas, e quibus 

ipfam fimili, ac mox expofui, ratione , in¬ 

ter crefcendum confirudlam fuifle, videri 

potefi. In Coralliis parem fere accretionis me- 

j thodum deprehendi; ut nempe tenues primo 

exiftant membranulae,quae, increfcentibus len- 

fim granulis adimatis , in lapidem abeunt: 

quemadmodum in libello, a D. Boccone de Co¬ 

ralliis edito, cui binas epifiolas, eadem de ma¬ 

terie agentes, inferui, conlpici potefi. 

Quodfi 6c Tendines Mufculorum Cochleae, 

qui in hancTefiae partem infiguntur, probe per- 

lufiraveris, reperies, illos ibidem velut in la¬ 

pidem induruifle; quod quidem & ex fcapi Te¬ 

ftae gyratione, quae fenfim amplior fit, & ex 

ipfa horum Mufculorum iiiTefiam infertione fa¬ 

cile innotefeit. In Gallinis etiam & Gallopavis 

Mufculorum Tendines fenfim crefeendo offis in¬ 

duunt duritiem; qui tunc, ex inferioribus prae- 

fertim pedis partibus deprompti, nonnullis loco 

Tab. Ï. dentifealpiorum inferviunt. 

%. III. Operculum Teftae m, fimiles fere ortus atque 

principia fortitur : quanquam calci & gypfb , 

quam lapidi, propius accedat; neque & adeo 

durum fit, fed magis fpongiofum , quam Tefta, 

hineque etiam craffius. Animadverti autem , 

quod, fi quando Operculum fabrefaaum eft,& 

Cochlea tum profundius fefe intra Teftam reci¬ 

pit, ea poftmodum fub Operculi Teftae membra¬ 

na, 

Jlym ^ dan tot een vlies , en eyndelyk tot ecn jleeni-^ 

ge huyt. Syne dnuitkens fyn het beiniacimfl te fien, 

daar de drayingen vun de Hoorn aan een gevlegt 

De hovenfie hUyt en korft ^ föo Voel in de tandeü 

der Menfchen als Deejien , die beflaat nieede iiyt 

diergeljk een oneyndig getal van kleene en fuhtie- 

le te famengevoegde draadkens, die ik in fommige 

tanden Joo hart en gepolyji bevonden heb , als fieen 

felve; hoewel de tanden^ in het begin meede als 

eenjlym fyn, daar naa voordenfy vliesagtig, en eyn¬ 

delyk hart. Jaa in Kinderen, die maar vyf maan¬ 

den gedragen fyn , heb ik de hegintfelen der tanden 

al gefen ; gelyk ik defelve , nefens haare draat- 

kens , noz bewaar en de vertonen kan. 

De Heer Stenon , ttiyn oude Vrient, die heef 

deeje draatkens in de Schalen der fchiilpen aange- 

merkt: en hy heeft in de knnfi-kamer van myn Va¬ 

der een Schelp vereert, die lange jaaren op het ge¬ 

bergte van Itallen onder de aarde gelegen hadt;de- 

voelke allengkens door de tyt en vegtigheid gedeelt is 

geworden in een groot getal teere en kleene fchalen, 

offchelpen, waar uyt men fen kan, dat hy meede 

op myn verhaalde manierin fn groeyen, is te fa- 

men geflelt geweejl. In de Coralen heb ik ten naa- 

fien by meede foo een manier van aangroeyen onder¬ 

vonden : namelyk door dunne vlieskens, die metter 

tyt, door een vermeerdering van V famen gevoeg¬ 

de gramtkens, tot eenfeen voorden. Als te fenis 

in het boexken van Monfr. ^occoxw. ft geen hy van 

het Coraal heeft laten uytgaan, daar ik twee brie¬ 

ven, van die ftojje handelende, heb ingevoegt, 

Soo men ook de Peefen der Mnfculen van de Slak, 

die dit deel der Hoorn ingeplant worden, wel beft et, 

foo fal men bevinden , dat defelve daar fteenagtia- 

geworden fyn; dat ligt te merken is uyt de dra- 

ying van de fpil der Hooren, die allenxkens ver¬ 

groot, en ook uyt de inenting deefer ftpieren in de¬ 

felve. Geljkerwys men ook de Pefen der Mufculen 

in de Hoenderen en Kalkoenen meede metter tyt in 

been fet vergroeyen, die fommige tot tandef okers 

gebrlijken; en uyt de onderfte deden der voeten haa¬ 

ien. 

Het Dek fel van de Hoorn m peemt meede haaf 

op defelve manier fn oorfpronk , ende begint- 

fel, hoewel het meer kalk- en plaaflerarrtig alsfieen- 

agtig is, en ook foo hart niet, maar wat fpongieu- 

fer als de hoorn; waarom het ook dikker is. En 

ik heb bevonden, dat als het Dekfel gemaakt is, en 

de Slak dan dieper in fyn Hoornken kruypt, dat hy 

dan weer onder dat vlies van het Dekfel der Hoorn, 

O o ' op 
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na, de novo iterum,quandoque duas, quandoque 

tres adhuc membranas, quarum aliae aliis craffio- 

les, atque plus minulve calcariae funt, produ¬ 

cat. Circa centrum quoque hujus Opeixuli 

membranaceum femper confpicitur iilamentum 5 

quod omnes illas membranas cum Operculo 

conncdlit, tanquam fi acu & filo conftridtae fo¬ 

rent. Quando Cochlea Operculum fuum fa¬ 

bricatur • tunc fenfim magis magifque intra Te- 

fi:am retrocedit, ut Limbus ejus totam cavitatem 

aequabiliter claudat; eque hoc dein humidum 

illud in calcem abiens exprimit, Sacculo calca¬ 

rio forte fimul quidpiam huc contribuente. 

Pars corporis praecipua, quae Teftae incre¬ 

mentum & augmentum promovet, eft Labium 

illud uve Limbus Cochleae,quem Cochlea eouf- 

que extra oram extremam domunculae fuae ex¬ 

tuberare facit, quoufque hanc protendere & am¬ 

pliare cupit; tum vero, humorem glutinofum 

paulatim e corporis fui glandulis exprimens, mox 

inde membranam conficit e filamentis conftaii- 

tem, haneque deinceps crafliorem majoremque 

reddit j donec tandem vi ambientis aeris duritiem 

firmitatem que debitam nancifeatur. In princi¬ 

pio enim haec membrana adeo fragilis & mollis 

eft; ut vel leviffime tradlata frangatur: atque haec 

eft ratio , ob quam Cochlearum domunculae 

toties cicatricibus & gibbis inaequales occurrunt. 

Quodfi autem forte contingat, ut gravi quo¬ 

dam lapfu, alio ve modo, Tefta introprematur, 

vulneretur, aut frangatur; Cochleae hae humoris 

fui lapidefccntis appofitu pedetentim eam ita re- 

farcire, atque folidare norunt, ut in locis inju¬ 

riam paflis vel firmior deinceps fit, quam erat 

prius; interim exterior tum fuperficies ad¬ 

modum inaequalis eft & tuberola; interior ta¬ 

men laevis & polita. Simile quid pariter in fra- 

dbis Animantium oftibus obfervatur,quae Natu¬ 

ra intercedente Callo rurfum conglutinare novit: 

haec ipfit vero tunc iis in locis quoque inaequa¬ 

lia funt, gibbola, & nodofii; quemadmodum 

coftae ejufmodi ovillae nonnunquamoccurrunt, 

quas olim fra<9;as fuifle, certiflimo inde docu¬ 

mento conftat. In Hominum aliorumquc Ani¬ 

malium oftibus idem videre mihi contigit. Quan¬ 

doque & ipfe Teftam Cochleae perfregi ,ut fora¬ 

mini facto auricularem digitum immittere pof- 

fem ; quod tamen intra quatriduum denuo ex- 

‘ adtiftime conglutinatum deprehendi. Ut adeo 

in Cochleae domuncula iidem penitus & accre¬ 

tionis & mutationis modi, qui in aliorum Ani¬ 

mantium oftibus, animadvertantur : eo faltem 

intercedente diferimine, quod vafis illa confpi- 

cuis 

M M E R D A M M 11 

op een nieirco, fomtyts twee , fomtyts drie vliefen 

nog maakt, waar van het eene dikker ah het an-‘ 

dere is, ett ook meer en minder kalkagtig. En aan 

de kant van het middelpunt deefes Dek fels is altyt 

een vUefig draatken te fien , dat alle deefe vliefen 

met het Dekjel aan een hegt, gelyk of Jy met een 

naait, ende draat, doorregen waar en. Wanneer de 

Slak dit Dek fel tnaakt^feo kruypt hy allenxkens 

binnen in fyn hoornken, /00 dat Jjn Rant of Lip de 

geheele holte eenpariglyk Jlujt; en fbo perjl hy daar 

uyt deejè kalk tnakende vogtigheid; waar toe mo- 

geljk het kalk-beurske iets contribueert. 

Het voornaamjle deel des lichaams , dat de 

Hoorn doet aangroeyen , ends vermeerderen , is 

defe Rant of Lip des Slax , 'dewelke hy buyten de 

ujfterjle kant van het Hoornken foo ver doet uytpuy- 

len , als hy die wil uyt-en aan-feiten : en fyn Ij- 

mige vogtigheid allenxkens uyt de klierenfynes li¬ 

chaams perfende, foo maakt hy ten e erft en het dra-" 

dige vlies , het geen hy vervolgens verdikt ende 

vergroot, tot het eyndelyk door omjwevende lugt 

fyn hardigheid en vaftigheid verkrygt. Maar in 

het begin is het foo broos en week , dat het 

breekt op het minfte handelen : dat de reeden 

is, waarom men foo veele Slak-hoornkens naadeH 

ende bulten ft et hebben. 

En of het gebeurde , dat door een harde val, of 

anderfns, de hoorn ingedrukt, gequetft, of gebreo- 

ken wiert, fo weeten deefe Slakken , die door het 

aanfetten van haare Jieenagtige vogtigheeden, met¬ 

ier tyt weer foo te geneefen , ende vajl te maaken^ 

dat de hoorn op die plaats ft erker als te voor en 

is; hoewel van buyten heel onefen en met bulten, 

maar van binnen gladt en gepolyft. Gelyk men dat 

meede in de gehrooke beenderen der Dieren Jkt, 

die de natuur door een Eelt weer komt ^t Jamen 

te hegten. Op welken tyt fy op die plaats mee¬ 

de onefen , knobbelig, ende bultig fyn , gelyk 

jnen fomtyts in de Schaaps-ribben oitdervint. Waar 

Uyt men fekerlyk weeten kan, dat Jy eenmaal ge¬ 

broken fyn geweeft. Gelyk ik dat ook in de been¬ 

deren der Menfchen en andere Dieren ondervonden 

heb. Ik heb fomtyts wel een gat als een befem- 

kens ftuyver in de Hoorn gebrooken, dat ik bin¬ 

nen vier daagen weer volkomelyk heb fen toegeheelt, 

Soo dat ontrent de Hoorn van de Slak alle defelve 

manieren van aangroeyingen , ende veranderingen, 

te ondervinden fyn , als men in de beenderen der 

andere Schepfelen aanmerkt; alleen met dit onder- 

fecheyt, dat daar geen vaten in fegtbaar fyn; mo- 

gelyk om haare Jubtielkeid, ende dunte , en alfcet 

haar 
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cnis careat; quae tamen forte ob fubtilitatem & 

tenuitatem fuam viflim fugiunt, tum & quia 

fanguis in iis contentus albus ell: unde omnis 

diverftas tollitur. 

Majore adhuc admiratione dignum eft:, quod 

Telia haec vel in medio aquarum , live dulces 

live falfae fuerint, in duritiem queat kpidefce- 

re ; ut ut fub initium humori limilis extiterit: 

prout in Cochleis fluviatilibus & marinis ell vi¬ 

dere. Attamen vel magis paradoxon id mihi 

videtur,quod Infecla nonnulla,mediis in aquis, 

fiias domunculas dc reticula, more Bombycum, 

e tenuibus atque glutinolis fllamentis contexant • 

ita quidem, ut fila illhaec, quae ex fubtili te- 

nuique humore ducuntur, ipfis in aquis fuam 

aeque firmitatem, tenacitatem £c duritiem nan- 

cifcantur, ac fila Bombycum in aere. Hujufce 

generis fpecies nonnullas perquam raras o- 

ftendere pofllim. Liceat fubjungere , quod 

Cochleam viderim tertio die, pollquam c do¬ 

muncula fua a me exemta erat, obiifle; quan¬ 

tumvis nulla penitus vafa fanguinea inter exi¬ 

mendum laeferim , ‘atque illam pariter Teflae 

partem,cui Mufculi infertifunt, folliciteilliba¬ 

tam reliquerim. Attamen expreflcrat illa jam 

membranam quandam circum totam corporis 

fui fuperficiem: quod ipfum erat, cujus cogno- 

fcendi gratia experimentum hoc inftitueram; 

tum & ut viderem,num novam Tcftam fibi fa¬ 

bricatura eflet Cochlea. In principio ea quidem 

lat agilis erat; fcd fenfim denique magis ma- 

gifque languefcebatjtandemque fubter Limbum 

fuum Icie contrahens moriebatur. Hic efto fi¬ 

nis mearum obfervationum circa hanc Cochlea¬ 

rum fpeciem. 

CAPUT XIL 

De Cancello marino^ ér Tinna: tum ér 
de internis anfraBibus Turbinis vel 

Verticilli; de Voluta vel Cochlea Cy- 
lindroide; Concha Veneris ^ ér Peni¬ 

cillo , aliifque nonnullis Cochlearum 

domunculis. 

QUodfi ea omnia, quae in praecedenti Ca¬ 

pite in \medium attuli, accurate ponde¬ 

rentur; luce meridiana clarius patefcit. 

Cochleae domunculam verum ejus os cife, quo 

fine vivere illa non poteft. Ut adeo hinc con¬ 

flet, quam inanis fabula fit, inter cos tamen, 

qui Conchyliis deledlantur, pervulgata; dum, 

quo- 
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haar hloet ook mt is, dai cille onderfcbeyt iveg 

nsemt. 

Nog nvonderhaarelyker is 't, dat dit deel der 

Hoorn, felfs in de foete en fonte "wateren , tot 

fleen kan worden, hoewel het eerjieljk een vogtig- 

beidgelyk is; dat men in de Revier en See-Slakken 

bevindt. Maar nog vreemder fchynt het my, dat 

fommige Bloedeloofe Dierkens midden in de wateren 

feljs haare huyskens ende nettekens f innen , die fy^ 

op de manier der Sydewurmen, uyt een dim en ly- 

mig draatken maaken. En dat egter deeje draat- 

kens^ die nyt een fuhtiele en dun getrokken vogtig- 

heid bef aan y Joo wel binnen in het water haare 

flyfte, fterkte ^ ende hartte verkrygen, als die van 

de Sydewurmen in de lugt doen. Van deefe kan ik 

eenige fier raare fioorten vertonen. Ik moet hier 

nog byvoegen^ dat ik een Slak op den 5 dag heb 

fienflerven, die ik uyt fyn huysken getrokken had- 

de, niet tegenflaande dat ik geen bloetvaten gequetf 

hadderen ook het deel der Hoorn met forgvuldigheid 

had heel gelaten , alwaar fyn Mufculen geinjereert 

worden. Niet tegenflaande had hy al een vlies om 

fyn ganfehe lichaam uytgefjpert: dat ook myn oog¬ 

merk om te Jien was; en meede of hy geen Hoorn- 

ken fou maken. In het eerfl was hy fig redelyk be¬ 

wegende : maar eyndelyk wiert hy traager en tra¬ 

ger , en trekkende fig onder fyn Lip of Rand fio 

flurf hy. Waar meede ik dan myne objervatien 

van deefe fiort van Slakken eyndigen fal. 

het XIL HOOFTSTUK. 

Van de Kreeft, of Zee-Slak, en van dc 

Vinne: als ook van de^ inwendige 

Drayingen der Wervel-Hoorn : de 

Toet-Hoorn: de Klipkoiis en de Pen- 

ne-Hoorn; En nogh van eenige ande^ 

re Hoornkens. 

INdien men al het geen, dat in het voorgaande 

Hoojtfluk gefegt is , wel overweegt, fio blykt 

fio klaar als de dag, dat het Hoernke van de Slak 

het waaragtig been van dit beesken is, dat hy niet 

als met fyn doot kan verhaten. Waar uyt menfien 

kan het algemeene fabelken van die Liefhebbers 

van Hoornkens fyn , wanneer Jy in hare Kabinetten 

Oo a cenigo 
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quoties inMufaeis luis Cancellos quofJam often- 

dunt, fimul narrant, quod hi ex una in aliam Te- 

ftam fe conferant, Animalcula in lis degentia de¬ 

vorent , libique eas pro domiciliis fervent. Qiiin 

lepidis ideo cognominibus Militum & Eremi- 

colarum illos inligniunt j atque lic omni penitus 

experientia deftituti graviter errant, & femet 

^pfos aeque ac alios facetolis phantafmatibus de¬ 

cipiunt. 

Aliquot abhinc annis, quum Hagae Comi¬ 

tum verliirer, Pifcatoribus quibufdam Scheve- 

lingae habitantibus mandavi, ut omnes peregri¬ 

norum Pifciculorum fpccies, quas retibus fuis 

eflent capturi, ad me deferrent. Fadtuni ita, 

^ ut inter alia plures mihi attulerint Cancellos ma- 

grr 'i. a. rinos, minores a, quorum quilibet in contorta 

quadam tereti domuncula, laeviffima, quafi 

polita, habitabat: quum vero ipla Animalcula 

paulo accuratius contèmplarer; animadverti, ea 

parte tantum anteriore Cancros referre, quatuor 

gg, nimirum pedibus^ ^,binifque inftrudta elle for¬ 

cipibus, quarum dextra multo erat fortior & 

^ y- craflior^, quam finiftra ƒ Duo praeterea ibi vi- 

dd. di tenella Cornicula dd^ juxta ac binos promi- 

C. nentes Oculos c, tum fub his alias adhuc quaf- 

dam particulas. Corpus internum per mufculo- 

rum Tendines fcapo Teftae infixum erat; caete- 

roquin vero molle & gyratum, uti in aliis Co¬ 

chleis, iifque etiam marinis, quas Aliekruyk vo¬ 

cant . 

eenige Kreeft-SUikken vertonen, dat defelve vm 

het eene Hoornken in het andere Jouden loopen, cn 

daar de Dierkens v.yt epeeten, opdat Jy Jelfs daar 

in fouden voonen. En op voclkcn tjt Jy deefe Dier¬ 

kens met de plaijrige namen van Krygers en Here- 

miten doopen .- veaar doorjj Jonder alle ervarentheid 

ende ondervinding grove lyk ave al en , en haar felve 

en de anderen door vermaakeljke inbeeldingen bedrie¬ 

gen. 

Het is eenige jaaren geleeden, dat ik in den 

Haagh Jynde aan eenige Vijfehers van ScheveUrz-- 

gen lajl gaf, om tvj alle de foorten van vreemde 

Viskens, die Jy in haare netten vingen , te brengen. 

En Jy bragten my onder anderen verfcheyde kleens 

Zee of Kreeft-Slaxkens a , wanr van yder in een 

rondt gedraait hoornken ivoonde , heel gladt enge- 

polyfi van (chaal; maar als ik deeje Dierkens wat 

naukeurig onderfoghte, foo bevonde ik, dat het 

voorfte gedeelte alleen de gefialte van een Kreeji 

hadt; Jynde met vier Voeten g g, en twee fchaaren 

verf en; waar van de fchaar aan de r egt er fyde veel 

flerker en dikker was e, als die aan de finker f Jy~ 

de. Voorts fagik daar in twee teere Hoornkens dd, 

nefens de twee uytfleekende O ogen c, als ook ee¬ 

nige andere deelkens onder defelve. Dan het bin- 

nenfie lichaam was jjiet de Peefen der fpieren am 

de fpil van het Eloornken vafi gegroeit; en voorts 

was het week ende gedrait, gelyk de andere Slak¬ 

ken , ende de Alikrujken meede fyn. 

Arifloteles & Aelianus memorant, quod in 

nonnullis Conchis fimul & Aftacus, & Mytulus, 

five Cochlea aliquando habitent: unde Afiacus 

hic nomen Pinnophylacis obtinuit. Ingeniola 

autem eft, quam praetera fovent, opinio; quod 

Aftacus Cochleae fibi heic fociatae vidum pro¬ 

curet: ut adeo communibus veluti inter le bonis 

ambo haec Animalcula fruantur. Quae quidem 

/es mirabiles qualdam parabolas, atque moralia 

dogmata, Audorum nonnullis exculfit. Interim 

omni procul dubio Animal hoc Cancelli five 

Cochleae marinae quoque fuit Ipecies; cujus pars 

una, quae vidum quaerit, & extra Concham 

prorepit, dura Tefta veftitur; altera vero, in¬ 

tra Concham permanens,ipfius corporis pars eft 

mollis atque tenera, cui, quia Concha loco cutis 

vel tegumenti infervit, hanc ob rationem ve- 

ftitu teftaceo non opus erat; quemadmodum 

jam de Cancello fubindicavimus. 

Pinna autem vocatur ifthaec Oftracodermwv 

fpecies, & hodie in Belgio inter harum rerum 

curiofos Vinne audit; eam forte ob rationem, 

quia Animalculum intus latitans cum violentia, 

Vin- 

In fommige Schelpen, tekenen Ariftoteles en lE- 

lianus aan, dat te gelyk een Kreeft en een Moffel, 

of Slak ,daar fomtyts inwoont; waar van de Kreeft, 

de naam van Pcnnophylax g eg e even is. Maar dat 

geeflig is, fy oordeelen dat de Kreeft daar aan 

de Slak de kof verforgt: foo dat Jy als in een ge- 

meenfehap van goederen leeven. Waar uit Jommi- 

ge Autbeuren aardige gelykenijjen, en morale le¬ 

ringen ,gemaakt hebben ; danfondcr alle twyfel, foo 

is dit meede een Kreeft, oj Zeefak , waar van het 

eene gedeelte, dat Jyn kof foekt eti huyten de fohiilp 

kruypt, met een harde Schaal is bekleet, en het an¬ 

dere gedeelte , dat in de fchulp blyji, is het weeke 

en teere deel des lichaams felj's, bet welk de fVmlp 

voor fyn htiyt ofdekjel heeft • en om welke re eden 

dat het niet heeft behoeven met een Schaal bekleet ie 

worden-, als van de Kreejt-Slak alreede te verfacm 

gegeven is. 

Dit foort van Schulp dieren wort Pinna genoemt, 

en de kedendaagfche liefoebhers noemen die Vinne ; 

tnogelyk omdat de Dierkens, die daar in wonen, met 

vïnnighheid haar kof foeken, en de beeskens, die fy 
eet en, 
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Tab. VII. 
ïig. I. a. 

ïi: 

Vinnigheid, vidtum fuura quaerit, & beftiolas, 

qiubus vefcitur, fuis forcipibus capit atque in¬ 
terficit. Forfan & inde deductum eft nomen, 

quod Tefta vel Concha ejus fere tam tenuis fit, 

ac pinna Pifcis , atque inftar Pifcis fquamae, 

cuticula fua nudatae , tranfpareat. Caete- 

rum Concha haec ab uno latere in acumina¬ 

tum apicem coit. In Patris mei Mufaeo plu¬ 

rima ejufmodi Concharum fpecimina pro¬ 

flant , nonnullifque Mytuli aculeati appellan¬ 

tur. 

Interim haud tamen inficiabor, in Cochlea¬ 

rum domunculis, proprio fuo incola interemto 

orbatis, parvulos quofdam Gammaros frequen¬ 

ter reperiri; quin & Stellulas nonnunquam ma¬ 

rinas ; id ipfum enim in Vico Petten ad maris 

littus obfervavi. Verum hoc cafu faltem fortui¬ 
to contina;it: Sc Animalcula ilia haud diu in iflis 

commorari domiciliis pofiunt, fi quando fames 

incipit urgere. Ita in fluvio Sequana, comitibus 

D. Thevenot & Stenonis ^ in capitum bubulo¬ 

rum ofllbus nonnullis, quae eo projedla erant? 

plures inveni parvos Gammaros, cum ibi loco¬ 

rum Infedta quaedam invefligarem. 

Domuncula Cancelli fupramemorata intus fe¬ 

re fimiies in anfractus contorta eft, ac Cochlea 

Opercularis, quam Caracol vocant j quapropter 

iconem ejus heic exhibere fuperfedebo. At ve¬ 

ro ut gyrorum diverfitas in aliis Cochlearum 

Calycibus quodammodo intelligi queat* inter¬ 

nos Turbinis live Verticilli didti anfradlus nunc 

repraefentabo; eft enim Turbo elegantis admo¬ 

dum fabricae; quum ad bafin latioribus a exor- 

fus gyris, fenfim, inflar fcalarum Cochlidum, 

b. oblique exfurgens, in acutum convergat apicem 

variafque fic cameras & coaflationes formet. 

Concinnius tamen multo i’d ipfum in Voluta 
. . . * 

five Cochlea Pyramidali 6c Cylindroide didta 

datur confpicere, cujus gyratio magis compofi- 

ta & perplexa efl. Introitus enim ejus<z, fenfim 

b- evadens anguftior b, alterum fic format circui- 

tum f,qui dein, adhuc aliquoties circum fcapum 

fuum d gyratus, tam nitidas, & ordinate in 

fpiram contortas claviculas, quae paullatim an- 

guftiorcs redditae tandem in nihilum abeunt, 

producit; ut omnem profedto admirationem ift- 

haec fabrica mereatur. Omnia enim adeo con¬ 

cinne heic intèrftinda funt, internis parieti¬ 

bus atque interfepimentis feparata; ut miraculo¬ 

rum exhibeant Labyrinthum, cujus in conclave 

intimum haud admitteris, nifi per omnes illos 

gyros prius circumiveris. Neque & mirificam 

ejus elegantiam quis detexerit, nifi cui filum 

Ariad- 

eeten, met haar e fchaaren vangen^ ende doeden. Of 

nxiel um reeden, dat haar Schaal oj Schulp foo dun 

haajl als de vin van een vifch is, en doorhigtig als 

een vijfchop, daar het vel van is afgeno7nen: Jynde 

voorts de fchulp aan de eene fyde ti2eteen fpitfcfchar- 

pe punt toelopende. Gelyk als daar verfcheyde van 

diergelyke Schelpen in het Kabinet van 7nyn Vader te 

(ten Jyn; welke ook eenige Steek-Moffelen noemett. 

Evenwel wil ik niet lochenen , of het gebeurt 

dikmaals, dat men eenige kleene Kreeften in 

de hoornkens vindt,. v)aar ujt het Dierke geftur~ 

ven is; ook wel Zee-Jiarreketts , of Vyf hoeken : al- 

foo ik dat felfs te Petten aan het Zee-ft ram me ede 

wel ondervonden heb. Datt dat is ttuiar bj geval, 

en het Jjn Dierkens, die daar niet Umg in kunnen 

blyven, willett fy haar voetfel hebben. Soo heb ik 

in de revier de Seine, met de Pieren Thevenot en¬ 

de Stenon, in eenige beenderen van Offen-hoofden, 

die daar in gewurpett waren, verjeheyde Kreefikens 

gevonden op (ie tyt, als ik daar omtrent eenige 

Infedien quam te foeken. 

Plet aangeroerde Hoornke vati de Zee-Slak heeft 

ten naajlen by (yne inwettdige draymgen , op de 

manier van de Caracol, waarom ik defelve niet 

uytbeelden fal. Maar om het verfchil der krittke- 

linaen, in andere Hoornketu, ook eenifins te doen 

begrypen, foo fal ik de inwendige drayingen van 

een Wervel-hoornken uytbeelden; het geen feer aar¬ 

dig is, om dat het van onderen met breede drayin¬ 

gen beginttende z, €71 allentckens, op de 7nanier als 

een wenteltrap ,fchuyns oplopende, ineen fpits Ptmt- 

ken b ko777t te ey7rdigen, en verfcheyde kartteren en 

foldermgen te maaken. 

Veel aardiger is dit te fieri in een Toethoorn, die 

van een ^t farrten gevoeg der ende duyfterder drayhig 

is. Want fyn iiigank a fg allenxkcns vernauwen¬ 

de h, /00 rnaakt hy den tweeden ffnkring c, de¬ 

welke da7i vorder 7Wg eefiige rnaalen 7'-ontfo7n fj7i 

fpil d dragende , fiilke nette en ordefitelyke i-ondt 

gelegde krullen rnaakt, en die haar allenxkens ver- 

hefe7i €71 vernauwe7t, dat het alle verwonderhig 

waardig is. Wa?7t alles is foo riet afgefchooten, en 

met inwendige muragien, en tuffehenheyningen 

verdeelt, dat het een Doolhof van wonderen is. 

En in welkers hinnenfte kamerken men niet en kan 

komen, ten fy nien alle deefe omlopingen rontfem 

gegaan heeft. Maar haare cierelyke aardigheid is 

niet te ondekken , ten fy men den draat van Ariad¬ 

ne heeft, dat de onvermoeyelyke onderfoeking van 

de werken GODS is V/ant dat de Goden alles om 

P p den 
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Ariadnaeum , qiiod indefeflum eft DEI Operum 

fcrLitinim-n, viam monftravit. Dii enim omnk 

labonbus vendunt: quod ipd olim Gentiles pre- 

n undarunt. 

Aeque mirabilis eft ratione finuum fuortim 

Concha Veneris dida, qua Mulierculae in Bel¬ 

gio noftr o lora, clavibus ferendis dicata, exor¬ 

nare, & infolando dealbata fua lintea laevigare 

folent. Multi variis enim gyrationibus, inufi- 

tatis mirificifque, inilar clavicularum, volumi¬ 

nibus Concha haec terminatur: hifque omnibus 

anfradibus Cochleae intus habitantis corpus ie¬ 

le accommodat, plicifque Sc flexibus fuis refpon- 

det, Qiiae res quonam pado fiat, in Cochlea 

vinearum jam ante expofui. Introitus ejus , 

ferratis veluti atque interfiindis eleganter prae¬ 

munitus eil' denticulis, quales intus quoque cir¬ 

ca Ungulos gyros, ad acutiflimum ufque Con¬ 

chae extremum apice minuto terminatum, fi- 

ti confpiciuntur. Verum una icone exhiberi 

omnia heic notatu digna non poiTunt. 

In Penicillis, quos Galli Pinceau en Plume 

vocant, Sapientiflimus Architedus convolutio- 

nes hafce penitus alio rurfusmodo digeffit: eae 

namque a Penicilli orificio a incipientes, crena- 

tis fenfim flexibus contabulationem alteram b, 

formant3 deinde vero iefe quafi diminuentes, 

rurfumque de novo latioribus gyris exfurgen- 

tes, tertiam c cameram producunt j poftmo- 

dum magis magifque diminutae quartam öf, quin¬ 
tam fextam/, & feptimam^, coaflationem 

efficiunt: quae poftrema quidem minuti inftar 

apicLiii fefe habet, atque proprie primum efl; ru¬ 

dimentum, a quo Penicillus increfeere coepit, 

pedetentim femet augendo reliquas omnes 

contignationes acquifivit. 

In curioforum Mufaeis certa quaedam Co- 

chlearum reperitur fpecies, quae cumAmmonis 

cornu facis pulchre convenit. Conflat ea ex tu¬ 

bulo a ^fimplice, in femet ipfum convoluto, 

anterius ampliffimo, retrorfum anguftiore 6c 

in fubtilem apiculum terminato. Diflert autem 

a multis aliis Cochlearum domunculis, quod in¬ 

tus plurimis minoribus tabulatis vel acetabulis, 

quae vel foras etiam tranfparent' i. a. 5- 4' ƒ 

&c. diftinda fit. At in extremo anteriore 

acetabulum nudum confpedui patet , id- 

que ibi foramine tenui a pervium efl. Quod 

fi foramen hoc accurate perluflretur, depre¬ 

henditur id in appendicem acetabuli tubulo- 

fam revera excavatum effe 3 quae quidem ap¬ 

pendix five tubulus in foramen fecundi aceta¬ 

buli 

den arbeid verkogten, hebben de Eeydenen felver 

gefegt. 

Alfa ivonderlyk is de Klip-kous, of de Porcelyn- 

Hoom, in fjne boghten ^ ivaar meede onfe Neder- 

laritfche Vrounxien haar e Jleiitelriemen plegen te verde¬ 

ren ^ en haar veit gebleekt lynveaat te lekken; 

voant door verfcheyde drayingen , en feltjkme veon- 

derlyke otnkrmkelingen , loopt Jy ten ejnde : en 

door alle welke bogten ook het lichaam van de 

Slak pg moet ployen , en onnvendende vlejen : welke 

manier hoe het gefchiet, ik alreede in de Wyngaart- 

Slak getoont heb. Syn ingang is als met kar lig e en 

verdeelde Tantkens aardig verciert a, die men felfs 

inwendig by ieder krinkeling Jien kan., tot in het 

alderfpitjle eynde van den Hoorn b, ’r geen in een 

kleen puntken eyndigt. Dan alles is in geen eene af¬ 

beelding te vertonen. 

In de Penne-Hoorn, {die de Franfche Pinceau en 

Pliime noetnen) pet men dat de Alwyfe Architell 

deefe drayingen vjeer op een heel andere wyfe ge- 

fchikt heeft; dewelke van fyn opening beginnende 

allenxkens met ingekeepte bogten de tweede verdie¬ 

ping b makenen defelve haar als verkleenmde^en 

dan op een nieuw weer naa boven Jsg breeder begin¬ 

nende om te drayen , foo maaken Jy het derde c af 

filmt fel ; en vervolgens kleender ende kleender 

wordende, foo maaken Jy de vierde de vyfde e , 

de fifte f, en de Jevende g verdieping, die als een 

kleen puntke is ^ en het geen eygentlyk het eerjie 

be jntfel is, daar de Hoorn fyn aangroeying van be¬ 

gonnen heejt, enfig allenxkens vermeerdert hebben¬ 

de , alle de vordere folderingen heejt gemaakt. 

Men vindt in de Cabinetten der Liefhebbers een 

feekcr fioort van Slakken, dat met de Hoorn van 

Ammcn niet qiialyk overeenkomt: deefe Slak he¬ 

il aat uyt een enkelt in een geboogen Pypken a, dat 

voor aan het wytfte , en agter aan het naijie-ds , 

daar het in een fubtiel puntken eyndigt. Maar het 

verfchilt van vcele andere hoornkens, in dat het 

van binnen , door verfcheyde kleene zolderin¬ 

gen, of holligheden,verdeelt is, welke verdecling 

men daar ook uyterlyk Jiet door fcbynen i. z. 3.4. y. 

en fio voorts. Maar heel voor aan pet men de Hollig¬ 

heden bloot aan het gepgt, alwaar het met een fyn 

Gaatken doorhoort is a. En po men het naukeurig 

onderfoekt, Joo bevint men klaar, dat dit gaatke ey¬ 

gentlyk een tubuleuje aanhangfil van de holligheid 

uytgeholt is. Welk aanhangfil, of bmsje,dan in de 

opening van de tweede holligheid komt te Jluyten , 

en 
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buil infigitur, tubulufciue fecundi hujus in fo- 

rainen tertii, tertius in quartum, & fic dein¬ 

ceps ad finem ufqae. 

Haec tamen omnia manifeflins confpiciuntiir, 

ficubi teila externa huius Cochleae deglubitur: 

fA.yiii! tum enim tabulata, five acetabula, quam niti- 

diflime in tubo Cochleae collocatacernun¬ 

tur, aeque ac tubulus a primo acetabulo in fo¬ 

ramen tubulumque' fecundi fefe exporrigens, 

tubulufque fecundi in tertium, ficque porro ad 

extremum uique Cochleae. Qiiae quidem omnia 

circa internum latus curvaturae hujus Co- 

chleae obfervari poliunt r. Qtium tamen fub na¬ 

tiva magnitudine haud adeo diftindie exhiberi 

haec aut intelligi queant j ideo unum horumce 

acetabulorum magnitudine admodum aiidla re- 

praefentare confultum duxi: in quo primo patet 

° ddd. Acetabulum in fuo ambitu i/rW, atque intus finus 

ejus internus, inftar cochlearis excavatus, cu¬ 

jus fuperiore in parte foraminulum, fummo ar- 

e. tificio infculptum , cernitur e. Retro hoc 

foramen tubulofa acetabuli confpicitur appen¬ 

dix , quae ex facie polleriore & fuperiore 

acetabuli,tanquam recurvum manubrium ex fuo 

ƒ cochleari, protenditur ƒ, atque quam exadliffi- 

me recipitur in foramen tubulofamque appen- 

jig. X. g. dicem fecundi Acetabuli^',Se haec ipla rurfus in 
l, foramen tubulumque tertii h. 

Verum nondum abfolvunt ifthaec artificioiam 

mdrabilis hujus Conchae ftrudturam: prout e- 

nim hoc Ammonis cornu fenfim angiifiius eva- 

A/'- dit 3 ita & ejus Acetabula,horumque tubuli iiii, 

paullatim minora fiunt, donec tandem vilus a- 

ciem quali fugiant. Pariteraniraadveito, hofce 

Acetabulorum tubulos non cohaerentes inter fe, 

fed tantum contiguos, in fe mutuo immiffos elTe; 

fimili modo, ac tubuli Telefcopiorum, qui ita 

fe mutuo excipiunt, ut libere tamen mobiles fint. 

Contra vero Acetabula cum Conchae Telia con¬ 

crevere & coadunata funt. Servo quaedam ho¬ 

rumce Acetabulorum, quae longe elegantillimam 

oltendunt fabricam, fi eorum tubuli inter fe com¬ 

mittuntur: quem in finem , atque ne facile a- 

mittantur, filo ea argenteo fimul conftridla te¬ 
neo. 

Ut adeo Sc haec Cochlea cum aliis omnibus, 

ratione fabricae,conveniat,atque ex uno confiet 

tubo incurvato j diferepans interim rurfus a reli¬ 

quis, quod tabulata five fepimenta ejus diverfo 

modo fint collocata, 6c perforatis gaudeant ma¬ 

nubriis , quae ipla tamen, quoniam fefe mutuo 

accurate excipiunt, fcapum veluti hujufce Co¬ 

chleae formare dici pofilmt. 

Con- 

Ifl 

en dat troeede in het derde ^ dat derde in het 

vierde, en foo vervolgens tot den eynde toe. 

Maar dit alles Jiet men klaarder, als men de 

bujtenjiefchaal van deefe Slak afneemt , op voelke 

tyt men de Zolderingen , of Holligheden , heel net 

in de buis van de Slak geplaatji fiet b b, als ook, 

dat het buisje , dat van de eerfte holligheid uytgaat^ 

in de holte van de tvoeede holligheid, en fyn buis- 

ke^ komt te Jluyten^ en die in de derde, en foo ver¬ 

volgens, tot het alderuyterjie der Slak toe. Het 

geen men alles, ontrent de invoendige bogt van dee¬ 

fe Slak ühferveert c. Dan alfeo dit levens grootte 

niet dijiindi kan vertoont, en ook begreepen vtor- 

den, foo heb if een van deefe Holligheeden geheel 

in het groot willen afbeelden ; ivaar in tr.en eerjie- 

lyk fiet de Holligheid in fyn omtrek ddd, en van 

binnen , fiyn inwendige hogt, die als een holle iee- 

pel is, waar boven aan mende Opening of het Gaat- 

ken jet, dat daar heel ktinjïig in gemaakt is e. En 

daar agter fiet men het tuhuleufe Aanhangfiei van 

de holligheid, die als een omgehoge fieel uyt fiyn 

leepel, agter en hoven aan, uyt de Holligheid gaat?; 

en waar mede dat hy heel net komt te fluyten in 

de opening, en den tuhiileifen aanhangfiei van de 

tweede Holligheid ^,en die weer in dat van het der ■■ 

de h. 

Maar hier in beflaat de kunfl en fïru&mir van 

deefe admirahle Slak niet alleen, want na proportie 

dat deefe Hoorn van Arnmon kleender wort, Joo 

worden ook de Holligheden en haare huisjes kleen¬ 

der iiii, ^0^ fe ten laatfien als onfigtbaar wor¬ 

den. Van gelyken foo ohjerveer ik, dat deefe buis¬ 

jes der Holligheden niet als maar los in tnal- 

kanderen fn gefiooken , op de wys gelyk de pypjes 

van een Verkyker Icjjelyk in malkanderen fluyten. 

Maar hare Holligheden fyn ter contrarie aan de 

Schaal van de Slak vafl gegroeit, en daar mee ver- 

eenigt. Ik bewaar eenige van deefe gefepareerde 

Holligheden, dewelke de elegantfeftru&uur ter we- 

relt vertoonen, als men fe met haare pypj.es in een 

fiuyt, tot welken eynde , en onfe niet te verliefen, 

ik haar aan een filver draatken gereegen hehhe^ 

Soo dat dan ook deefe Slak met alle de andere 

in firuduur overeenkomt, en uyt een hol gebooge- 

pypken beflaat, verfchelende weer van de andere, 

in dat haare verdiepingen, of omtuiningen, verfchey- 

dentlyk geplaatfi, en in haare fieelkens doorhoort 

worden , dewelke , aljoo fy in malkanderen fluyten, 

even als de Spil van deefe Slak manken. 

Pp % Ik 
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Concham hanc nunquam fua cum Cochlea j 

vidi, fed vacuam tantum in Patris mei Mufaeo 

inveni- unde quam maxime vellem novifle, 

quonam pacto corpus Animal culi, iftam domun¬ 

culam incolentis, ibi collocatum fitj atque u- 

trum illud per omnia ifthaec foramina de tabula¬ 

to in tabulatum fele extendat, totqueSc tam di- 

verfis vicibus veluti interlecetur; an vero in ta¬ 

bulato omnium extremo duntaxat habitet,fuilque 

mufculisin Conchae tubulos defigatur. Attamen, 

ut vehementer id optem, nunquam forte impetra¬ 

vero. Hinc congruum fime foret, illis, qui 

lucri quaeftufque faciendi caufia peregrinas invi- 

funt regiones, talia mandare j ut, fi vel tantil¬ 

lum ejufmodi rerum curiofi forent, DEI Opera 

pofteritati palam facere fatagant, plus fic quam 

alio quocunque modo lucraturi. 

Nautilus major Indicus tantum non ejufdem 

eft fabricae, ac iftud Cornu Ammonisjunde & 

illius iconem heic exhibere conftitueram : verum 

quoniam is in plurimis curiofbrum Mufaeis re¬ 

petitur, atque variis etiam modis incifus habe¬ 

tur j hinc potius ab hoc meo propofito defiftam: 

& vel ideo quidem tanto magis, quia Celeberri¬ 

mus Aldrovandiis fat nitidam nobis atque exa- 

étam ejus figuram ligno incifam reliquit. 

Sufficiat binas adhuc Cochlearum tubulofa- 

rum, five Tubulorum teftaceorum fubnexuifle 

icones, paradigma quafiexhibituras, e quo ali¬ 

quatenus intelligi poterit, quanam ratione omnes 

Cochlearum domunculae fint conftruólae. O- 

mnis enim, quae inter eas animadvertitur, difiè- 

rentia ex fola nafeitur diverfitate gyrationum: 

quibus fi infuper externa quaedam adjunguntur 

ornamenta pinnarum, finuum, anfra6];uum,pla- 

nitierum, eminentiarum , profunditatum ,exten- 

fionum, impreffionum, circumvolutionum, co¬ 

lorumque \ & demum quod fcapi cavitas nonnun- 

quam penitus concrefeat,uti vel in ipfa etiam Co¬ 

chleae vinearum domo quandoque obfervavij 

tunc deinceps facile eft, quarumcunque Cochlea¬ 

rum figuras Geometricas, curvofque, obliquos 

atque redfos angulos ad unicam omnes Ipeciem 

redigere: ad oblongum videlicet tubulum, qui 

vario modo curvatus, crifpatus, extrorfiim & 

introrfum flexus, ita concrevit. 

Cochleae Tubulofae, quarum mentionem feci, 

fimpliciffimam inter omnes Cochleas exhibent 

Tab VII Namque in principio fuq, fimpli- 

rig. V. a. cis inftar tubuli <?, five inteftinuli, protenfae 
h. maximam partem fub finem demum hy gyran- 

rig. vi.c. tur. Atque hinc cavitas illa r, enafeitur, de 

qua locutus fum,ubi de fcapi cavitate egi. Ve- 

. rum 
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j Ik heh deefe Schelp met haar Slaxken mu gejien^ 

Maar d.e alleen in het Cahinet van mj7i Vader ge¬ 

vonden, daarom veenjle ik wel te weeten ^ op wat 

wjs het lichaam van het Dierke , geen daar 

in huysvejly aldaar geplaatji was ; en of het ook 

door alle deefe openingen, en van verdieping tot ver¬ 

dieping paffeerde , en .als foo veel en verfcheyde- 

maalen geinterfeceert wiert : dan of het alleen in 

de alderuyterjle verdieping woonde , en met fyne 

mufculen aan de buisjes derfelve vafl was. Dan dee¬ 

fe wenfeh fal mogelyk noit voldaan worden. Waarom 

men de perfoonen, die vreemde landen hefoeken ^ 

om haar winfl en voordeel daar te vinden, deefe 

Jaaken behoort te beveelen.^ indien fy maar de min- 

fie curieusheid hadden, om de werken GODS aan 

de nakomelingen bekent te maaken, dat alle winfl 

te boven gaat. 

Het groote Indiaanfche Schipperke is tén naaf en 

by van dit felve maak fel y als deefe Hoorn van Am- 

mon is , en daarom had ik voorgenotnen die ook 

uyt te beelden : maar aljoo men dit Schipperken by 

verfcheyde Liefhebbers vindt^en op verfcheyde wyfi 

gefheeden , foo fal ik dat nalaat en. 2 e meer om 

dat de vermaarde Aldrovandus ons Jyn figuur 

in hout-fnee vertoont heeft y die redelyk net en cor- 

reB is. 

Ik fal my vergenoegen met nog twee afbeeldingen 

van Pyp-hoornhens hier hy te voegen. Waar uyt 

men ten naaften by y als uyt eett voorbeelt, fal kunnen 

begrypen j hoe alle de Hoornkens te famen gefelt 

fyn. Want alle de verfcheydentheid, die men daar 

ontrent befpeurt, fp^t^yt alleen uyt de verfcheydent- 

heidvanhaare drayingen,waar by als men aanmerkt 

e enige uyterlyke cieragien van pinnen , bogten , 

kronkelingen , plattigbedeity verheventheedeny diep. 

ten , uyttrekkingen, indrukkingen, omwindmgen en 

couleur en • en dat de holte van de fpil fiomtyds heel te 

famen groeyt; (’/ geen ik ook wel inde Wyngaartfiak 

gefien heb.) foo kan men alle. de Geonietrifche fi¬ 

guur en , en de kromtne , fchuynfey en regte winkel- 

hoeken der Hoornkens tot een eenige foort bren¬ 

gen. Le weeten tot een lattgwerpig pypken, dat 

verfcheydelyk , gekromt, gekrult, en uyt en in- 

geboogen Jynde, t^ famen gegroeit is 

De Pyp-Hoornkens, daar ik van gefprooken heb y 

die vertonen de aldereenvoudighfle famenflellingy die 

in de hoornkens te bemerken is. Want in haar beVm., 

als een enkel Pypken a, ofDarmkeUy voortlopendéy 

foo draajen, de meefle part haar eerfi in het eynde b, 

waar uyt dan de holligheidgebooren wort c, waar 

van ik y ontrent die in de fpil tefien is, gefprooken 

heb' 
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rum Cochleae hae tubuhirae quandoque denae, 

imo vicenae, tam perplexe inter fe mutuo con- 

crefcuntj ut ordinati nihil in iis animadverti 

queat: quum nonnifi apices, flexus, & forami- 

nula exhibeant confpicienda. 
Id praeterea addidero, quod tantum non 

omnes Cochlearum fpecies verfus unum idem- 

que latus contortae fint, nec nifi rarius reperiatur 

Tab. vil. quaepiam, cujus Gyri contrario omnibus aliis 

modo circumeunt In quibufdam tamen ova¬ 

torum Turbinum fpeciebus, nonnullifque aliis, 

hoc quandoque deprehenditur; quae hinc & mi¬ 

nus vulgares, plurifque aeftimatae, in curiofo- 

rum Mufaeis fedulo affervantur. 

1 heb. Maar fomtyts groeym deefe hcornpypkens, by 

tienen tivintigftiiks ^/co ver’voert door malkan der en ^ 

dat daar geen order in te inerken is : fynde daar 

niet in te ften als puntkens, bogtkens ^ etide gaaU 

kens. 

Alhier moet ik nog hy voegen^ dat meejl alle de 

foorten der Hoornkens op eene -voyfe drayen, en dat 

het niet als felden gebeurt, dat men een Hoornken 

vint,die een Draying heeft contrarie -van alle de an¬ 

dere a. Dit fiet men fomtyts in eenige foorten van 

Eys-gevoyfe Wervel-boornkens, en ook eenige an¬ 

dere foorten, die men voor curieus hond, en in de 

Kabinetten der Liefhebbers bewaart voorden. 

Turbo Minutus. Kleine Wervel-Slak. 

Aliquot abhinc praeterierunt anni, quum in¬ 

ter veterum & collapfarum Salicum cortices mi¬ 

nutam reperi Cochleam, cujus domuncula, vc- 

'Tob VIII referens Turbinem, ex latiufculo principio 
fig. I. a. acuminatum fenfim in apicem terminabatur 

Interdiu Cochlea haec, nifi tempeftate pluviofa, 

nunquam confpicitur : fed tempore diurno fe 

femper fub memoratis corticibus,aliifve umbro- 

fis in locis recondit; ibique tum quiefeens do¬ 

munculam fuam ea parte, qua corpus ipfius pro¬ 

repit, ligno adglutinat, extremo interim altero 

acuto oblique furfum diredlo. Hujufce Co¬ 

chleae domuncula inverfo quoque mddo gyra¬ 

tur; &, quod vel maxime notari meretur, or¬ 

gana etiam ejus Genitalia in finillro colli latere fl- 

ta funt, contrario ; quam in aliis omnibus Co¬ 

chleis , ordine. Attamen & inverfam Calycum 

gyrationem quandoque in Muricibus obfervavi. 

Quare credibile eft, quod , quarum Cochlea¬ 

rum domunculae inverfo modo contortae funt, 

earum & partes Genitales fimiliter fmt colloca¬ 

tae. 

Rariflime iftam Cochleam fuo cum Caliculo 

majorem vidi, quam a me in icone expreffa eft: 

neque & grandior mihi occurrit illa corpufculi 

^ ejus pars b, quae inde prorepit. Geftat autem 

ea, quum fèmet evolvit, Caliculum fuum , in- 

ftar Pyramidis, oblique fupra fuum corpus. 

Quatuor gaudet Cornibus, quorum bina fu- 

cc. periora cc fuis' in apicibus collocatos fe¬ 

runt oculos. Cornicula inferiora haud adeo 

diftinflra confpiciuntur ; quum non nifi bina 

obtufa fint tubercula. Superiora duo, ratio¬ 

ne magnitudinis Animalculi, perquam ma¬ 

gna , oculique pariter grandes funt. Lim¬ 

bi ejus foramen , quo refpirat, in finiftro 

quo- 

Al eeniqe Jaaren geleeden , heb ik, tufehen de 

fchorfin der oude en vervalle Wilgebcomen, een 

zeer kleene Slak gevonden , fynde fyn Hoornke ais 

een voaaragtige Wervel, die uyt een breetagtig be¬ 

gint fel allenXkens in een fpits tipken eyndigt a. By 

daaghfiet men dit Slaxken noit,ten zy in regenagtig 

iveer: en op den dagh verbergen /y haar altyd on¬ 

der de verhaalde fchorfin, of in andere Jchadivoag- 

tige plaatfin : daar het dan ftilfittende fyn hoorn¬ 

ken , met de fyde daar fyn lichaam uytkruypt, te¬ 

gens het hout gelymt heeft, en het fpitze eynde 

fiaat fchujns over eyndt. Dit Slakje heeft fyn 

hoornken meede een verkeerde draay: en dat Jeer 

ammerkelyk is, fine Teelleeden voorden ook in de 

flinker fyde van den hals geplaatfi, dat meede een 

contrarie order tegens alle andere Slakken is. Eg- 

ter heb ik de verkeerde dray van de Hoorn ook voel 

omtrent de huyskens der PurperSlakkengefien, voaar 

uyt te geloven is, dat de Hoornkens , die een ver¬ 

keerde dray hebben, ook haare 2'eelleeden foo ge¬ 

plaatfi fyn. 

Seer felden heb ik dit Slaxken met fyn Hoornken 

voat grooter gefien, als ik het nu afbeelde: gelyk ook 

het deel is, dat na buyten kruyptvan fyn lichaamh, 

op voel ken tyt het fyn Hoornken, als een Pyramide^ 

fchuyns op fyn lichaam draagt. Het heeft vier 

Hoornen, op voelkers tippen van de tvoee bovenfie cc 

de oogen geplaatfi fyn. De onderfie Hoornkens fyn 

foo kennelyk niet, om dat fy niet als tvoee ftottipe 

uytpuylingenJjn. De tvoee bovenfie fyn, ten aan¬ 

pen van de proportie van het Dier ken, [eer groot} 

gelyk ook de oogen fyn. Syn Opening van de rand 

heeft het meede in de linker zyde, voaar door het re- 

fpireert. Syn Hoornke is fevenmaal omgedrayt, 

en met fyne ribbekens, ojfiriemen, over alvercierts 

Qq dat 
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quoque latere hiat. Caliculus ejus feptem in 

fpi'ras contortus eil, tenuibufquc coftulis vel 

llriis undequaque exornatus; ut hinc elegantes 

admodum rugulae in lapideo ifthocOhe compa¬ 

rcant, quod fuo itidem, quo veftitur, gaudet 

Perioileo. 

Internae hujus Animalculi partes maxime cum 

Cochleae Opercularis partibus conveniunt. Fau¬ 

cium fane, Oris, Palati partes, tum & vafa 

Salivalia, 6c Ventriculus, utrobique limili peni¬ 

tus modo fe habent. Cerebrum, Gulae incum¬ 

bens , quoque pulchre dignofei potell;; ac fabri, 

caidmagis accedit ad Cerebrum Cochleae vulga¬ 
ris aquaticae, quaminfig. iv.Tab. Viil. reprae- 

fentavi. Hepar ejus acutum replet domunculae 

extremum, atque hujus ad normam quoque gy¬ 

ratum eft, fabrica caeterum glandulola gaudens. 

Penis Sc Uteri orificia in finiftro latere aperieban¬ 

tur ; ut adeo Penis femet erigens loco propullu- 

let penitus oppofiLo,quam in Cochlea Vinearum. 

Patet autem ex ifta partium Genitalium perfedli- 

tudine, quod Animalculum hoc plenam fuam 

magnitudinem jam attigerit. Ovarium quoque 

fatis diftindle in eo mihi comparuit. Sacculus 

itidem purpunfer quam liquidifiime ibi confpi- 

ciendus erat,aeque ac particula cateniformis. 

Aliquot dierum fpatio hancce Cochleam in 

vafculo vitreo, cui guttulas quasdam aquae infu¬ 

deram, appofita Ladluca fuperftitem fervavi; 

quo quidem tempore ea per totum diem fele mo¬ 

vebat. Alias vero, quando caientiores funt So¬ 

les, nodlu praeprimis comedit haec fpecies. Ju¬ 

nio menfe fub corticibus Salicum eam depre¬ 
hendi. 

Tab ■'UII Qpodfi microfeopio conlpiciatur ejus domun- 
Yig.ii.a. cula, clarius adhuc inverfiGyri aperturae, per 

quam corpufculum egreditur. Scapique Fora- 

h. ecc. nien Sc Striae fuperficiei, five Coftulae ccc, 

vifui patent. 

Minuta Cochlea ^ leviter deprejfa. 

Sub Salicum corticibus alia infuper Cochleae 

minutae fpecies deprehenditur, cujus Calicu¬ 

lus a nonnihil planioris eft ftrudlurae, atque 

adeo tenuis, ut undique tranfpareat. Qiium ve¬ 

ro Cochlea,intus contenta,ob ficcitatem mortua 

fuiflet, haud potui ejus inftituere Anatomen. 

Domuncula ejus ob fummam teneritudinem to¬ 

ta pellucet; ut hinc emortuum Cochleae cor¬ 

pufculum, nonnullis coloribus maculifque di- 

ftinftum, per illam tranfparuerit. 

dat feer aardige rimpelen op dit fteenheen vertoonty 

het "Jjelk meede fyn beenvlies heefty daar het meedc 

bekleet vtort. 

III. 

a. 

Co- 

De invtendige Ie eden van dit Dier ken komen heel 

veel met die van de Caracol overeen. De deelen van 

de Keel y Mont y en Verhemelte Jyn eeven al eensy 

als ook de QnylvatenyOn de Maagh. De Herfeneny 

die op de Keel leggen , fyn meede feer kennelyk : 

dan haar maak fel komt meer over een met die van 

de gemeene Waterflak, die ik in de 4. fig. van de 

VUL Tafel heb ajgeheelt. Syn Lever vervult het 

fpitfe eynde van het hoornken, en fy is ook foo ge~ 

drayt; fyn maak fel is klier agtig. De Roede en Lyf~ 

moeder hadden haare openingen in de linker Jyde , 

daar de Roede door opgerecht vtort: heel contrarie , 

als in de Wyngaart-Slak gefchiet. En uyt voelke 

volkomentheyd van de Teelleeden blykt, dat dit 

Dierke fyn volkome grootte heeft. De Eyerftok 

fcheen my ganfeh kennelyk. Het Purper Beurske 

vtas daar feer klaar te [ten , als ook het Ketting 

gevuyfe deelken. 

Ik heb fe e enige daag en met SaU in een glafe 

kopkeUy daar ik eenige droppelen vtater in geftort 

had, onderhouden, op welken tyt fy haar de gm~ 

fchen dag beweegde. Anders eeten fy meefl by 

nagty wanneer de daag en heet fyn. In Junius heb 

ikfe gefen onder de fchorfe der Willige boomen. 

Als men dit Hoornken met een vergroot-glas be~ 

fiety foo vertoont fig veel klaarder de Opening van 

fyn verkeerde Dray a , daar het lichaam door uyt 

kruyptyüls ook de Opening der Spil b, (?« fyne Strie¬ 

men , of Riihekens ccc. 

Een zeer kleene Slak^ een weinig Plat. 

Onder de Schorfen der willige boomen vint men 

nog een ander foort van SlakskensyWelkers Hoorn- 

ke a, een wejnig platagtig van maak fel is, en foo 

dun , dat het doorfchynend is. Maar alfbo door 

de droogte het Slaxke daar in gefurven was, foo 

heb ik het niet kunnen cntleeden, Syn hoornke is 

ganfeh doorlugtig wegens fyne tederheid, waar door 

het doode Uchaatn van het fiaxkenmet eenige couleu- 

ren en vlaxkens door heen fcheen. 

Een 
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Tab.VIII. 
Hg. IY.«. 

b. 

c. 

d. 

B'I B L I A N 

Cochlea figurae Ovalis. 

In gramine junceo foflarum, & fuper Nym¬ 

phaea, Gquando folia ejus ad fluentorum oras 

pertingunt, Cochlearum quaedam fpecies repe¬ 

ntur , quae ob auram frigidulam, & humidita- 

tem,ratione quarum fuam quovis tempore efcam 

indagare queunt, ibidem commorantur. . Inte¬ 

rim noctu tamen potiffimum, vefpere, & dilu¬ 

culo, paftum eunt, fub aeftu dici juxta fe mu¬ 

tuo quietiffimae in umbra confidentes. Domun¬ 

cula , quam corpori impofitam ferunt, ovatae 

efe figurae, multifque ftriis aut crenulis,& Pe- 

liofteo pallide fpadiceo, exornatur a. Poftica 

hujus pars .adeo tenera eft , ut paulo rudius 

contredtata facillime diffringatur 3 & geminam 

in fpiram circumvolvitur b. Corpus inde ex- 

trorfum prorepens c punctis, vel maculis nigris, 

notatum elt 3 atque anterius bina, in quibus col¬ 

locati funt oculi, protendit Cornicula obtu- 

fub quibus alia adhuc bina Cornicula, mi¬ 
nora , cernuntur. 

Cochleae hujus Dens in ore fatis validus efi:, 

atque in corneum Ofliculum dilatatus, per inte¬ 

riora oris fefe expandit. Limbi apertura in dex¬ 

tro fita eft latere, partiumque Genitalium orifi¬ 

cia ad idem quoque latus in collo hiant. Ven¬ 
triculus pallidi eft coloris, punótifque nigris di- 

ftinctus3 unde grifeus apparet. Vafa Salivalia, 

quae juxta gulam, fub cerebro, decurrunt, ratione 

molis Animalculi, perquam infignia funt, & in- 

ftar Ventriculi guttata. Hepar tale eft, ac in 

Cochlea Vinearum. Cor in finiftro fitum eft 

latere 3 ibique &: facculus haeret Calcarius, valde 

magnus,globulis rotundis, albis, variae magni¬ 

tudinis 5 refertus. Cerebrum Nervique ,uti in 

Cochlea Operculari, fefe habent. Penis brevis 

eft 3 at ficubi membrana , per quam is fefe eri¬ 

git, aperitur , claviculatim intus curvatus, fa- 

tisque longus apparet. Uteri-eadem eft, quae 

in Cochlea Vinearum, fabrica : verum a latere 

ejus grifea datur particula, quam in Cochlea 

Vinearum nunquam confpexi. Poft hanc Sac¬ 

culus fequitur glutini dicatus, flavus 3 tandem- 

que Cateniformis Particula, quae picis inftar ni¬ 

gerrima eft. Nodulus pyriforrais, purpu¬ 

reus , in haq Cochlea femiglobofus apparet, 

nonnihil faltem ovatus. Plures in minuto hoc 

Animalculo partes haud potui detegere. Qtian- 

quam & viderim, Mufculos in eo fimiles dari, 

ac in Cochlea Vinearum 3 quin & eorum binos 

flibtus quoque per Cerebrum transmeare, in- 

trorfum trahendis partibus ,ante memoratis, di¬ 

catos. C A- 

A T Ü R A E. i5f 

Een Skk van een Ovaale figuur. 

Aan het lies in de Jlooten en op de Waterroos^ 

'wanneer haare blaaderen aan de boorden der revie¬ 

ren raaken, vint men een foort van Slaxkens , die 

haar aldaar onthouden om de koelte en vogtiql)eid ^ 

'waar door Jy geftadig haar voetfel kunnen foei^en. 

Dat fy egter meefl by nagt^ of in den axont en nior- 

genfiont, doen ^ 'want by de hitte des daags fittenfe 

bj tnalkanderen heel ftil in de fchaduwe. Het 

Hoornke, dat Jy op haar lichaam hebben, is ovaals- 

gewjs van maakfef en met veele Jlriemen., of kerf- 

kens, en een bleek cajlante root Beenvlies verciertz. 

En agter aan is het foo teerdat, als men het wat 

hart aantaf, het feer ligt breekt. Daar agter 

aan 'wort het tweemaal gedrayt b. Het lichacmt 

dat daar hiiyten kruypt c is met fwarte Stippelen 

of vlüx\iens,get€kent. Voor aan heeft het tvoee(lom¬ 

pe Hoornkens d, daar de oogen op fiaan, en daar 

onder fiet men nog Vwee kleender, 

Syn Tant inde mont is redelyh^fcerk, en door een 

verbreet Hoornbeenken daar binnen inuytgefpannen. 

De opening in de Rand of Lip is in de regter zyde‘ 

En de Te el deden hebben daar ook haar opening in de 

hals. De Maag is bleek va?t couleur, en metf'warte 

flip pelen befèt,waar door hy grjs fchynt. De Qiiyl- 

viiten , die neffens de keel onder de herfenen door 

loopen, fin na proportie van het Dier ken feer groot, 

en als de Maag geftippelt. De Leever komt over een 

77iet dieindeWyngaart-Slük. Het Hert leyt in de linker 

fy de, daar het kalk-beurske feer groot is ,eti met ronde 

voitte klootkens van ongelyke grootte vervult. De 

Herfenen en Senuen fyn van maakfel als in de Caracole 

De Roede is kort, maar als men het vlies, daar door zy 

fig oprecht, opent, is zy kreukelig inwendig ge- 

boogen, en redelyk lang. De I..yfmoeder is van 

maakfel, als in de Wyngaart-Slakdaar ter fyden 

is een grys de elke, dat in de Cüracol noit gefen 

heb: en daar op volgt het Lym-heurske, dat geel 

is, en bet Ketting-gewyfe Deelke is^t eenemaal pik 

fwart. Het peeragtig purpere Knoopke is hier half 

ront, fynde een weynig ovaal. Meerder deelen heb 

fk in dit kleciie Dierken 7net kunnen ontdekken. Hoe¬ 

wel ik ook gefen heb, dat de Mufculen over een quaa- 

men met die van de Wyftgaart-Slak, waar van Vr 

twee onder door de Herfenen ttteede heen gmgen, 

otn die deden inwaarts te trekken. 

Qq i HET 
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CAPUT XIII. 

De Cochlea Hortenfl; Domejiica 5 Via- 
nm jive Agrejti. 

Ochleae Hoitenfis, quae venuftum eft A- 

J nimalculum, partes omnes & externae 

6c internae eodem, ac in Cochlea Vinearum, 

modo comparatae funtj nili quod hinc in¬ 

de, ratione fabricae 6c coloris, tantillum difcre- 

pent. Quum igitur in reliquis difcrimen haud 

adeo magnum Iit j id folum, quod in partibus 

_ , Genitalibus datur, brevi ter heic nunc exponam. 
Tab.viU. , „ . .1, 
fig.y. a. Apertura organorum Genitalium a in collo, pau¬ 

lo humiliore, quam in Cochlea Vinearum, loco, 

litaeft. Uterus hujufque Ligamentum r, 

6c Sacculus Glutini dicatus d, limiliter, ac in 

Cochlea Vinearum, fefe habent. Particula iti- 

e, dem cateniformis nihil difcrepat e. Quoniam 

vero Junio menfe jam fatis provedto inllituebam 

ƒ. hoc examen ^ hinc Ovula ƒ, in Ovario, prope 

extremam Hepatis fpiram g, multo videbantur 

dillindriora, quae, meo quidem judicio, inde 

per Particulam cateniformem brevi in Uterum de¬ 

duci, 6c glutine circumliniri debebant. Nodulus 

i,, purpureus h, coloris erat fere ad pallide flavum 

vergentis , materiemque continebat firmiorem, 

i. quam in Cochlea Vinearum, Altera ejus fiftula i, 

quae in Cochlea Vinearum fefe in Uterum aperit, 

longius exporredla erat j atque Officulum alcali- 

num, litu penitus inverfb, intra illam intrufum 

haerebat. In Cochlea Vinearum fiftulam hanc 

quoque hac ratione comparatam quandoque in 

veni, Caeterum particula ifthaec, ubi in prin- 

k. cipio fuo cum Utero connedtitur ^,fimili modo 

ac in Cochlea Vinearum, erat fabrefadla, Coe- 

/. ca Uteri Appendix /, eadem quoque fabrica gau- 

;w. debat, at colore magis grifeo : Tcfticuli ipfi m 

pariter, ut in Cochlea Operculari, fefe habe¬ 

bant, at ex filamentis conflabant longioribus,nec 

nifi in fex vafcula erant divifi. Ofliculum Alca- 

«.linum flrudlurae erat penitus diverfae, & 

quatuor illis Coflulis, quas in Cochleae Vinea¬ 

rum Officulo, magnitudine audla delineato, an¬ 

te exhibui, carens, foveolis tamen 6e concurren¬ 

tibus apiculis elegantiffime exornabatur; magni¬ 

tudine interim largiter aequabat Ofliculum Co¬ 

chleae Vinearum, atque ulterius etiam extra cor¬ 

pus poterat protendi j fiquidem longiore flabat 

fuper nodulo, cujus collum multo erat longius, 

coloris pariter grifei. Penis 00 mihi videbatur 

longior atque acutior 3 ejusque unicum faltem 

Mu- 

HET XIII. HOOFTSTUK. 

Van de Tiiyn-Slak : De Huys-Slak: de 
Weg-of Velt-Slak. 

"T^-E Tiiyn-Slak,dat een cierelyk Beeske is^heefi 

I Jr alie jyne uytiuendige en in'wendige leeden, 

even alleens van maakfel als de Wjngaart-Slak ; 

alleen met dit onderfcheyt, dat defelve hier en daar 

een wejnig , Joo in maakfel , als couleur ^ verfchil- 

len. Dat ik, aljoo het onderfcheyt foo groot niet /V, 

nu alleen ontrent deTeel-leden kortelyk fal voorftellen. 

De Opening van de Teelleeden a is een nveynig la¬ 

ger in de hals, als in de Wyngaart-Slak, geplaatjl. 

De Lyfmoeder hh, en fyn Band c, is op de ivjs 

als in de Wyngaart-Slak ^ g^lyk ook fyn Ljmheuvs- 

ke d, en het Ketting-gevoyfc deelke e. Dan alfoo 

het alrede ver in de maant Junius nvas, foo fag men 

de Ejeren f in den Eyerjiok by de uyterjie dray 

des Levers g veel kennelyker. Die ik vertrou , 

dat door het ketting-geviyfe deel ken inde Lyfmoe¬ 

der foiiden ajgevoert voorden , en met lym etnvan- 

gen. Het purpere Knoopke h voas ejfen naa het 

bleek geele trekkende, dan de befloote materie veas 

van een vafer conjfemie, als in de Wyngaart-Slak, 

Syn eene Pypke i, dat in de Wyngaart-Slak in de 

Lyfmoeder fg opent, dat veas larger uytgefirekt, 

en daar binnen in u'as het Soutbeenke heel omgekeert 

gefchooten. In de Wyngaart-Slakken heb ik dit Pyp- 

ken ook wel op die voys van maakfel gefen. En 

voorts dit deelke, daar het in fyn begint fel met de 

Lyfnoeder geconnelieert voort k , A ' even alleens 

van maakjef als in de Wyn-gaart-Slak. Het blin¬ 

de Aanhangfel van de Lyfmoeder 1 was meede van 

het felvemaakfef maar gryfer vmt couleur t en de 

Ballekens m waar en van gelyken even alleens als in 

de Caracof maar langer van draadkens, en niet als 

maar in fes vaatjes verdeelt. Het Soutbeenke n 

was geheel anders van maakfel, fonder die vier 

ribbekens^ die ik in de Wyrgaart-Slak in '’t groot 

afgebeelt heb ; maar het was over al als met kuyl- 

kens, en famenlopende puntkens, Jèer aardig 

verciert: de grootte quam rykelyk over een met dat 

van de Caracof en ook kon het verder buyten het 

lichaam beweegt worden, om dat het op een langer 

knoopken flont^ welkers hals veel langer was , en 

ook grys van couleur. De Roede o o fcheen my lan¬ 

ger en fpitfer; een van fyne Mufculen p , die hem 

naa 
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Tab.vin. Mufculum p. introrfum trahentem, qui fimili 
flg. V. 

raodo, ac in Cochlea Vinearum, collocatus e- 

<?• rat, heic depinxi. Porro Dudlus ^, Penem in¬ 

ter atque Uterum communis, ratione fabricae ni¬ 

hil difcrepabat. Verum haec Cochlea acutum 

Penis fui apicem,inter diUecandum, valdecontor- 

r. quebat, & in varios flexus r crifpabat; quod 

quidem in Cochlea Vinearum tam clare & di- 

ilin&c nunquam confpexi. 

Inter coitum Cochleae Vinearum, hujufque 

Horcenfis, magnum datur difcrimen; quum in 

Cochlea Hortenfi Penis multo longius evolvatur 

& erigatur: quapropter & is in fuo principio fi- 

mihbus obfidetur glandulis, qualibus inftruéla 

eil cutis. Longiore etiam tempore heic durat 

coitus, quam apud Cochleam Vinearum. Unius 

autem Cochleae Penis totus,ad acutiffimum ufque 

fuum extremum , in corpus alterius excipitur ; 

.. unde bini hi Penes mirifico admodum modo in- 
iie. VI. 

a. ter fe contorti quandoque confpiciuntur a. At¬ 

tamen haec convolutio-ex fe haud adeo concinna 

apparer, uti heic a me delineata cft; nifi Co¬ 

chleae tantillum a fe mutuo diftrahantur : tum 

vero cernitur, quam mirabili modo Penis unius 

h. Cochleae h, femet circum Penem alterius Co- 

c. chleae convolvens , hujus Uterum c ingrediatur j 

<•1. dum viciffim Penis Cochleae pofterioris d, cir¬ 

cum prioris Cochleae Penem contortus , hujus 

e. quoque in Uteri orificium fefe immittit e. Quod- 

li vero Cochleae hae coitus tempore a fe mu¬ 

tuo divellantur ; tum Penes toti, quam lon¬ 

gi funt, ex utriufquc Cochleae Uteri orifi¬ 

cio extracti m confpedtum prodeunt, quos illae 

dein introrfum invertendo, miraque ratione 

movendo , breve intra tempus rurfum in corpus 

fuum reducunt. 

Qiioniam autem Cochlea utraque partes fuas 

Genitales in dextro colli latere gerit- hinc capita, 

coitus tempore, decuflatim fere ad fe mutuo ap¬ 

plicata funt. Propterea etiam cujuslibet Co¬ 

chleae corpus cornicula fitu tunc diverfo gau- 

ƒ. dent. In corpore enim Cochleae prioris J 

Limbi foramen atque divifiones, quibus aerem 

illa haurit, vifui patent: verum in Cochlea 

g pofleriore g horum confpicitur nihil; fiqui- 

dem haec alio atque contrario modo collocata 
fit. \ 

Cochleae hae Hortenfes ex maxime vulgari¬ 

bus funt Domuncula earum ex flavo fufiiin- 

data , minutifque ftriis tantillum diftinda, 

fufeo-nigris defuper annulis, qui juxta fpira- 

rum Teflae dudum eam ambiunt, exornatur. 

Caeterum tenuifiima m.embrana five Periofteo 

ve-1 

naa hinnen trekt ^ en die op defelve manter geplaatji 

was ais in de Caracol , heb ik alleen uytgeheelt^ 

Veorts was de gemeene Leider q tujjchen de Roede 

en Lyfmoeder even alleens van maakfel. Maar 

het fpitfe ejnde van de Roede drayde hy, en krin¬ 

kelde het in de ontleding in verfcheyde Bogten r, 

dat ik noyt in de Wyngaart-Slak foo klaar en ken- 

nelyk gefien heb. 

Tujfen het Teelen van de Wyngaart-Slak, en dit 

Tuynjlaxken is een groot onderfcheyt ^ om dat de 

Roede in de Tiiynjlak veel verder omgeflroopt en 

ge'èrigeert voort; en waarom hy ook in Jyn begin 

meede hefet is met dcfelve kiierkens , waar meeck 

de huyt is verjien. De Koppeling duurt hy haar ook 

veel langer.^ als in de Wyngaart-Slak, En de heek 

Roede , tot fyn alderfpitjie eynde toe , wort van 

den eenen Slak in des anderen lichaam ontjangen; die 

men dan feer wonderlyk , fomtyts door malkande- 

ren^gejlrengeltjïet a. Hoewel het fyn felve foo net 

niet vertoont als ik daar ajgebeelt heb^ ten Jy dat 

men de Slakken een weynig van een trekt. Dan fret 

men hoe verwonderlyk dat de Roede van de eene Slak^ 

b flg om de Roede van de andere Slak omwindende, 

hem in fyn Lyfmoeder c infereert. En de Roede 

van de tweede Slak d fg van gelyken om de Roede 

van de eerjie Slak omkrinkelende, die voegt fyn 

Roede in de opening der Lyfmoeder van de eerfte Slak 

e. En foo men defelve op die tyt van een trekt, foo 

fiet men de geheele lengte van de Roede uyt de ope¬ 

ning van de Lyfmoeder van ieder Slak te voorfchyn 

komen, die fy elan inwaarts omfiropende, en won¬ 

derlyk beweegende, weer hinnen een korten tyt in 

haar lichaam trekken. 

En al foo heyde de Slakken haare Teelleeden in de 

regter fyde van de hals hebben ,foo komen de hoofden 

haaft kruys-gewys tegens een te flpyten, wanneer 

fy in de koppeling fyn. Waar door ook ieder Slaks 

lichaam , . en hoornkens , een verfchillige fotuatie 

heeft. Want in dat van de eerfïe Slak f fiet men 

de opening van de Rand en fyne verdeelingen 

waar door hy aaffem haalt. Maar in het tweede! 

Slakken Heornken g pet men niets van het felve, 

om dat het een andere en verkeerde fotuatie dan 

heeft. 

Dcefe Tuynflaxkens fyn van de aldergemeenfie. 

Haar Hoornke heeft een geele grom, die een wey¬ 

nig met kleene flriemen verdeelt is, en die verciert 

wort met hruyn-fwarte ringen, die volgens de dra- 

yingen van de Hoorn het felve omloopen. Vorders 

is het met een feer dun vlies, of Beenvlies, hekleet, 

R r dat 
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vellitur, quod iisdem in locis flavum vel ni¬ 

grum cll,in quibus Telia i pia talem in modum 

pingitur, fuofque etiam colores fervat, poll- 

quam vel inde demta ell illa membrana. 

Haruffice Cochlearum quaelibet quatuor iti¬ 

dem gaudet Corniculis, quorum bina tantum fu- 

perioia Oculos ferunt: perperam autem lomnia- 

runt quidam, quod Cochlea fuis Corniculis, ut 

caecus baculo fuo, utatur, ad viam nimirum, 

quam reptare debeat, iiivelligandam ,autad explo¬ 

randum ta6luquedignofcendum,andura lint obje- 

dia vel mollia.. Caputharumce Cochlearum ibi lo¬ 

ci, ubi Labia ejus funt, haud inepte capitis Felini 

formam exprimit, & probe perlullratum in mul¬ 

tis huic limile apparet. 

Cochlea Domeftica^ Jive Nuda. 

Cochlea Domellica, quae in cellis humidio- 

ribus, & circa orificia cillernarum reperitur, 

domuncula penitus caret, atque nuda ell, nec 

nifi fola fua cute vellitur: ut adeo hac dote con¬ 

veniat cum illa Cochleae Opercularis parte,quae 

extra Calycem prorepit. Extus ea in capite fuo 

quatuor inllrudlaell Corniculis, quorum fuperio- 

« ra duo ^ fuis in extremis ferunt Oculos; qui non¬ 

nihil in margine, ad illud fatus, quod Velabrum, 

dorfo infidens, fpedlat, collocati funt. Inferiora 

bina Cornicula Z'è multo funt minora,oculifque 

carent. Porro fupra corpus ejus Velabrum 

cf, illud cc confpicitur, quod dorfo reliquoque 

corpori adfixum ell. Didium hoc ejus Corpus 

oblongis,acutis & tenellis granulis five glandulis 

oblidetur, nigrifque lineis & maculis variegatur. 

At Cornicula , Caput, Collum, & quidquid 

extra velabrum protenditur, plurimis minori¬ 

bus atque tenerioribus granulis five glandulis or¬ 

nata funt. In declivi colli, ad dextras, Fora- 

a. men d patet,per quod Genitalia organa fefe ex¬ 

porrigunt. 

MMEPvDAMMII 

dat geel en fnxsart ts op die plaatfen, daar het hoorn- 

ke feixe deefe tekening heeft en die ook hebeut^ naa 

dat dit vlies daar al afgenoomen is. 

Ieder van deefe Slaxkens heeft meede vier Hoern- 

kens, IVaar van de twee bovenfie alleen de Oogen 

draajen; en waar van fommige haar verkeert inge- 

heelt hebben, dat Jy die, als de blinde rttan fn ftok^ 

gebruykten, om de weg op te fpeur en, die Jy krny- 

pen moeten, of om daar door te voelen, en te ex¬ 

ploreren , of de vooïwerpfelen hart of Jaft waar en. 

De Kop in die Slakken , op die plaats daar fyne Lip- 

pen Jyn, die komt niet qualyk over een met een 

Kats-kopy daar Jy groote gel fenis meede heejt ^ 

wanneer men die wel bef et. 

De Huys-Slak, of Naakte Slak. 

De Huys-Slak , die men in vogtige kelders.^en 

aan de monden der regenbakken vint, is ï’ eene- 

maal/onder hoornken en naaktfottder ergens mee¬ 

de bekleet te worden^ als met fyn huyt alleen; en 

daar meede komt hy over een met dat deel der Cara- 

cof hetgeen huyten Jyn Hoornken kruypt. Hy is 

uytwendig aan Jyn hooft met vier Hoornkensverfien^ 

waar van de twee bovenfie a a Oogen op haare 

tippen draagen , dewelke daar een weynig op de 

kant y na de fyde van de Inyfef die op Jyn rug ft ^ 

geplaatfi Jyn. De twee onderfe Hoornkens b b Jyn 

merkelyk kleender en fonder oogen. Voorts fet 

men op fyn lichaam deefe Luyjjel cc. dewelke 

met de rug en het vordere lichaam vaji is. Het 

gefegde Lichaam is met langwerpige fpitfe en teere 

grynkens , of klierkens y befety en met fwartefire- 

pen en vlakken , gemarmert. Maar de Hoorn¬ 

kens y het Hoofiy en de Hals y met al het geen dat 

hy 'buyten Jjn luyfel fieekt y dat is met veele kleen¬ 

der en teerder greynkens y of klierkensy vetciert. In 

^t hangen van de hals aan de regler Jyde, fet men 

den Opening d , daar de Teel-Deelen door ge'è- 

rigeert worden. 

Maar de Luyjfel felve is van een ander maak fel y 

als het vordere gedeelte van het lichaam , want Jy 

is metftriemagtige greynkens verderf , en voorts is 

Jy feer fchoon gemarmert met witte en fwarte vlak¬ 

ken. Dat egterin alle de Huysjlakken niet gemeen 

is y alfo fy feer in couleur verfcheelen. Voor aan ’t 

hooft is deefe luyjfel los , en fy fluyt gemeenelyk 

heel digt op het lichaam y ten fy dat men de Slak 

daar ter plciatfe irriteert, dan tilt hy de felve opy 

en beweegt ze verfchydentljk ygelyk ik haar foo op- 

geligt Jynde heb ajgehlelt. Aghter naa de rug is Jy 

met het Ikhaa/m feer fierk vereenigt. En in de 

regtef 

Velabrum autem ipfum alterius plane fabri¬ 

cae ell, quam reliqua Corporis pars: llriatis e- 

nim id granulis ornatum, albis praeterea 8c ni¬ 

gris quam elegantilfime variegatur maculis. Haud 

tamen omnibus hoc Cochleis Domellicis commu¬ 

ne ell; fiquidem colore multum inter fe diffe¬ 

rant. Antrorfum ad caput Velabrum illud li¬ 

berum ell -y plerumque vero corpori ardlilfime 

applicatum inllcrnitur, nifi quando Cochleam 

quis ibi loci laceffiverit: tum enim ea id elevat, 

vario modo commovet; prout hac ratione e- 

latum in icone repraefentavi. Retrorfum, ver- 

fus 
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fus dorfum, Velabrum quam fordffime c\xx^\regter zjde heejt fy een OpatingQ, liiaar door de 

Tab VIII corpore unitum eft. In dextro autem ejus late- VM Jyn lugt en aejfem haalt^ en ook fyne luilig- 

fig.vii.i?. re Foramen e Iiiat, quo aërem & fpiritum du¬ 

cit, füarque faeces exonerat Cochlea: quibus u- 

fibus Limbus in Cochlea Operculari pariter de- 

ftinatus cfl 5 quocum valde convenit Velabrum, 

ut ut fupenori duntaxat corporis parti impoli¬ 

tum, Pollerior corporis pars haud admodum 

notabilis eft, nili tantummodo ratione diverfae 

fuarum Glandularum fabricae. In utroque 

praeterea corporis latere exiguus quidam margo 

niger, inaequalis, defcripius cernitur. Retror- 

fum denique, fupra caudam, corpus inftar cri- 

ƒ_ ftulae Galli f extuberat: quod quidem in Co¬ 

chlea agrefti alio plane modo comparatum eft. 

Giutinofum humorem hac in parte fecernit Co¬ 
chlea. 

Quodfi Velabrum ibi loci, ubi foramen acrium 

hiat, forficula quis aperiat, confpiciet is, inter¬ 

nam cutem, elegantis mftar reticuli, intus fabre- 

fadam effe : quae quidem fabrica a vafis per 

eam diftributis videtur produci; quemadmodum 

ante in Limbo Cochleae Opercularis fimiliter 

demonftravi. Sole fercnoVeticulum iftud perVela- 

bri aperturam, quo tempore Cochlea hanc ape¬ 

rit, quam pulcherrime videri poteft: Cochlea 

enim adeo ardle eam contrahere valet, ut ne ve- 

ftigium quidem foraminis appareat. In Cavo 

Leden lofl : gelyk de Rand in de Caracol mee-^ 

de dit gebruyk heeft, li^aar meede dit deel [eer 

overeenkomt hoeveel dat het alleen boven op 

het licka .mgeplaatfl is. 'Het agterftegedeelte van 

’r lichaam is niet feer aanmerkeljk, als alleen on¬ 

trent het verfchillig maakfel fyner Klierkens. Ook 

[et men aan weerfyden van het lichaam een fivart 

ongelyk getekent Rantken. En agter op de [art is 

het lichaam als een hanekammeke f verheven ; dat 

heel anders van maakjel is in de Velt-Slak, en al- 

voaar hy een lymige vogtigheyt uyt fepareert , of 

fecerneert. 

Als men de Luifel, ter plaatfe daar dit hightgat 

is, met een jehaarken opent ,Joo fiet men dat de in- 

vsendige huyt van binnen, als een aardig netteke, 

van maakfel is, dat voel aderen fchynen te fyn, ge^ 

lyk ik die boven in den Rand 'van de Caracol aange- 

voeefen heb. In helder voeer kan men dit netken door 

de opening in de Lnjfel feer fray heen fen,fio 

voanneer de Slak die ontfuyt. Want hy kan dejclve 

foo nau toetrekken, diat men ganjeh geen gat ge¬ 

waar voort. In de Holligheid van deeje Luyfel fiet 

men, aan de flinker jyde van het lichaam, het klop- 

liLijus Velabri , a latere corporis finiftro, 'p\x\- \ pende Hert,met Jyn Oorken en Harte-Sakje ,dannog 

fans Cor, una cum fua Auricula, 8c Pericardio, eenige kolligheeden, daar de ligt in beweegt wort. 

ahaeque praeterea nonnullae cavitates, in quibus verhaalde netken van fyn 

acr movetur, confpiciuntur. Quando zmcm\plMts('epareert,foo[etmendaarcndereenfleen. 

memoratum iilud reticulum de loco fuo feparas J ken, dat van de Aiitheuren het Slakfleemjegenoemt 

lapillum fubtus videbis, qui ab Audoribus La- wort;en verfebeyde nuttigheyd in de Geneesktmflge- 

pis Limacis vocatur, variifque in Medicina \xü-\flgt wort te hebben. Eit Steenke kan men hetBorfl- 

bus pollere dicitur. Lapillum hunc jure Os 

Thoracis vel Dorfale appellare licet j quia me¬ 

dio in Thorace 8c Dorfb collocatus eft. Con¬ 

chulae cavae, nonnihil oblongae, figura isgau- 

variifque in ambitu fuo membranis, fti- 

perius autem reticulo,connexus,fuo fic loco re¬ 
tinetur. Quandoque vel penitus membrana¬ 

ceus obfervatur ■ quandoque autem fatis crafTus, 

8c totus lapideus, cum acido effervefeitj aliis 

iterum temporibus hic illic tantum lapidefcit, 8c 

vafiS veluti pertextus cernitur h, quae granulis 

of Rnggeheen bequamelyk noemen, om dat het mid¬ 

den in de Borft en Rng geplaatfl is. Syn figuur is 

als een Hol Schulpke ii, dat wat langwerpig is. 

Het wort in fyn circumjerentie met kerfheyde vlies- 

kens , en van bevenen met netten geconneBeert 

die het in Jyn plaats houden. En femtyts Jiet men 

dat het heel vliefg is, fomtyts is het rede lyk dik, 

en geheel fleen, effervefcerende met het fuur. Op 

andere tyden is het maar hier en daarfieenig,€n men 

fiet ook, dat het als met Aderen doorweeven is b, 

dewelke als vol fleenagtige greynkens Jyn. Waar 

quafi lapidofis funt repleta. Ünde quidem pro- uyt men hequamelyk fien kan, op wat manier het 

num eft intelligere, quomodo e particularum uyt een famenflremming van fleenagtige deelkens 

lapidofaiura coagulatione is nafcatur: fimili vi- oorfpronk neemt. Even al eens als men Jiet 

delicet latioue, ac in membranis, quas Qeoedv^tAin de vliej’en ,die de Caracol maakt, als hy eenigen 

Opercularis, aliquo tempore conquiefcens, fa- tytftil ftt. In kleene,foo wel als volwajje, Huys- 

biefacit, animadveititui. In minoribus flakken vint men deejefteene Jcfnilpkens. En in de 

SC adultis Cochleis Doinefticis lapideae hae Con-! aldergrootfle heb ik het fomtyts fier dnn en vlie[g 

chulae Rr a gevon- 
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chulae deprehenduntur. Quin aliquando in 

omnium maxhuis tenuiffimas atque membrana¬ 

ceas offendi, variifque, veluti in lapidem ver- 

lis, valis contextas, in aliis contra exilioribus 

nonnunquam folido e lapide formatas. Unde in¬ 

ducor ut credam, Cochleas quotannis hunc fuum 

lapillum mutare: quemadmodum Aftaci fuos 

mutant binos illos lapides, femiconvexos, & pla¬ 

nos; qui'itidem in Thorace eorum collocati 

lunt, & perperam Oculi Cancrorum vocan- 

'-ur. 
Prope Cor facculus confpicitur Calcarius, 

haud multum diverfus ab eo, quem in Cochlea 

Vinearum defcripfimus. In Abdomine dein fe¬ 

le offerunt Ventriculus, Inteftina, atque partes 

Genitales: Ventriculus quidem fatis amplus, 

& validus, e tribus conflat tunicis diftinfte con- 

fpicuis. Intima harum in plicas colledla cft & 

coloris lutei; media mufculoia; extima vero 

concinnis admodum partitionibus nonnihil cor¬ 

rugatur, eo praeprimis tempore, quo vacuus 

cfl. Ventriculus. Anterius vafa Salivalia cernun¬ 

tur, quae, aeque ac glandulae, e quibus proger¬ 

minant, multo funt, quam in Cochlea Vinea¬ 

rum , breviora , at ejufdem tamen fabricae. 

Inteftina per Hepar, quod inter ea fitum efl:, 

tortuofa tranfmeant; fed longe tamen minus 

convolvuntur atque crifpantur,quam in Cochlea 

Vinearum; quum juxta corporis longitudinem ex¬ 

porrigantur, nec domunculae gyros fequi debe¬ 

ant. Hepar ipfum, multos in lobos divifum» 

fat minutis caeterum e granulis five glandulis 

conflat. 

Partes Genitales in Cochlea prae reliquis no¬ 

tatu longe funt digniflimae; quoniam totum fe¬ 

re Ventrem occupant: verum de iis mox agam, 

ubi prius Capitis , Colli, Pedtorifque partes 

breviter defcripfero. Caput Dentem in ore con- 

Ipiciendum offert fimilem, ac in Cochlea Vinea¬ 

rum ; omnefque deinceps oris partes eundem fe¬ 

re in modum, ac ibi commemoravimus, fabre- 

faftae funt. Cerebrum pariter, Medulla fpina- 

lis, &-Nervi, quae in Collo fitafunt, parum 

valde difcrcpant, & facile deteguntur. Mufeu- 

li, qui Cornicula fuperiora introrfum movent, 

multo magis fufei 8c nigricantes funt, quam in 

Cochlea Vinearum: reliqui vero , ut & qui per 

Thoracem feruntur,Carne aeque, ac Tendinibus 

albis gaudent, atque tam in cutem, quae valde 

craflaeft, quam ibi loci, ubi velabrum haeret, 

inferuntur. Neque enim ulla dantur hac in 

Cochlea Ofla, in quae Mufculi fefe defigant. 

Qiiapropter Mufculus heic in Mufculum inferi- 
tur, 

lMMERDAMMII 

gevonden, en met verjcheyde ais verjleende aderen 

doorioeeven; en in andere, dte ’weer heel kleen 'waa- 

ren, hch ik hei van een tnaljlef fteen bevondenfoo 

dat ik fchier denke^dat de Slakken dit Jleenken eens in 

het jam vervüiffelen , gelyk de Kreeften haare iveee 

half ronde en platte fleenkens doen, die meede in haar 

Borft geplaatji Jyn, en die men vsrkeerdelyk Kreeft- 

O ogen noemt. 

Naaft het Hert is het Kalkheursken te fien, dat 

niet veel verjehilt van het geen in de Wjngaart- 

Slak bejehreeven is. Voorts Jiet mm in de Buyk 

de Maagh , de Darmen , en de Teelleeden. De 

Maag is redelyk groot en flerk , bejiaande nyt drie 

kennelykeVliefen. Het binnenfteis geplojt en geel van 

couleur ; het middelfl is mufculeus; en het buyterr 

Jie is door feer nette verdeelingen een vteynig gerim- 

pelt ; voornamentlyk , als daar geen eeten in is. 

Voor aan fet men de Qiiylvaten , die nejfens d.e 

klierkens, daar fy uytfpruyten yveel korterJyn,als 

in de Caracol, hoewel het maakjelovereenkomt'. De 

Darmen lopen gekrinkelt door de Leevér, deveelke 

daar tujfchen geplaatji is. Dan fy voorden op ver 

naa Jbo niet geboogen en omgekrult, als inde V/yn- 

gaart-Slak , om dat fy volgens de lengte van het 

lichaam uytgejlrekt voorden^ en geendraying van het 

hoornken hoeven te volgen. De Lever felve is in 

veele quabbes verdeelt, en voorts beflaat hy uyt 

redelyk kleene greynkens ^ of klierkens. 

Het aanmerkelykfte in de Slak Jyn de Teelleeden, 

om dat fy de heele buyk haaf vervullen : dan daar 

fal ik datelyk van fpreeken ^ naa dat ik kortelyk de 

deelen van het Hooft, de Hals, en van de Borji heb 

afgehandelt. In het Hooft daar fet men in de mont 

een Tant, gelyk inde Wyngaart-Slak , en voorts 

voorden alle de deelen des monts haaji van het fel¬ 

ve maakfel bevonden , als aldaar aangetekent is : 

gelyk ook de lierfenen, de Ruggraat, de Senuen, die 

in de Hals leggen; en meede voeynig verfcheelen 

en ligt om te fien Jyn. De Miifciden , die de bo- 

venjle hoornkevs binnevoaarts bevoeegen , die fyn 

veel hruynder en Jvoarter van couleur , als in de 

Wyngaart-Slak: de andere \Mufculen, en die door 

de Borft hopen, fyn blank , foo voel ten aanfenvan 

haare Pefen, als van haar Vleefch , dewelke foo in 

de huyt, die feer dik is, als ter plaats daar het dek- 

fel is , haare mentinge hebben, fonder dat daar 

eenige Beenen in deefe Slak gevonden worden, daar 

de Mufculen haar inplanting in hebben. Waarom 

de 
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tur, altcrque akerum dilatat; quod in Animan¬ 

tium nonnullis vifu perquam eft mirabile. 

Tab.VIII. Organa Genitalia, hac in Cochlea, tribus 
fig. IX. a. pgpg (ggllo Q foraminibus aperiunt 

cccc. 

d. 

quae tria in unum oltium extrinfccus coeunt. 

Foramen primum Pem bb proprium eft, alte¬ 

rum Utero cccc^ tertium facculo Purpurife- 

ro d perquam curto in hac Cochlea. Penis fat 

fortis eft atque nervofus, tanquam in marfupio- 

lo dclitefcens, quod flatu diftendi poteft, ut Pe¬ 

nis inde extrorfum femet evolvat. Ex poftica 

Penis parte tenue quoddam prodire confpicitur 

Filamentum quod Ic cum Uteri ligamen- 

ƒƒƒ• to fff conjungit. Uteri hoc Ligamentum plu¬ 

rimis fcatet granulis, albis, inaequaliter diftin- 

dtis; quae primo intuitu in Cochlea Vinearum 

pro Ovario habui,cxiftimans,Ovula ex hoc per 

latentes quofdam dudlus in Uterum deferri: ve¬ 

rum nunc animadverto, peculiari quodam tu¬ 

bulo id hac in Cochlea gaudere, qui in pofticam 

de eene Mnpcul de andere Inge plant nitort, M d. 

teert, dat in Jbnmnge Dieren ujttertnaaten raar te 

Jïen is, 

De Teeldeelen in dcefe Slak ontfluyten haar met 

drie onderfcheyde openingen in den Hals a, daar in 

Jy tiyfooendig in eene opening uytkomen. De eer- 

fte is voor de Roede hh, de tvjeede voor de Lyfb 

jtioeder cccc, de derde voor het Vurper-Beurs^ 

ken d, dat feer kort in deefe Slak is. De Roede is 

reedeljk fierk en nerveus, leggende als in een beurs^ 

ken, dat men opblafen kan , voaar door hy Jtg daar 

buyten uytjïroopt. Agter aan de Roede (iet men een 

fraj Draatken uytfpruyten e, datjig vereenigt met 

den Band der Lyfmoeder fff; geen heel vervult 

is met veele witte.^ maar ongelykgedeelde^greynkefts^ 

die ik in de Wyngaart-Slak in het eerfl aanfag voor 

den Eyerliok het ivelk dan fyn eyeren door vetbor^ 

ge pypkens in de Lyfmoeder lofte. Maar nu bevind 

z'C, dat het hier Jyn hefonder pypkcn heeft, geen 

agter in de holte van de Roede fig opent ^ en fyn ma¬ 

terie daar na lofi. De Lyf7noeder krinkelt fig om 

partem cavi Penis pate,ns fuam matèriem eo de. deezen band^ dat haar een redelykejierktegeejt^door 

haar co7i7iexie; hoeveel dat het in fy7i begm daar rivat. Uterus circum hoc ligamentum fefe con¬ 

volvit , hujufque connexionis adminiculo haud 

parum roboratur; quanquara in principio non- 

iiift tenuibus membranulis intercedentibus nexus 

hic elEciatur. 

Uterus hac in Cochlea, quam decimo Au- 

gufti diflecui, admodum erat diftentus, Ovu- 

lifque turgidus gg; quin & tenacior atque fir- 

mior ejus videbatur textura, quam ubi nihil in 

co reperitLir. A pofticapiaite Sacculus haerebat 

bh. Glutini dicatus hh^ valde dilatatus, atque in 

lobos expanfus, peculiari iterum modo interftin- 

6los; quos microfeopio contemplatus innumeris 

omnes animadverti globulis repletos minimis, 
rotundo-planiufculis, quorum alii aliis erant ma- 

Dt- jores. Cateniformis deinde Particula ii fatis 

k. redla exporrigebatur. Ovarium k collapfunri 

erat, fuifque Ovulis orbatum ; ut praeter mem¬ 

branacea interfepirnenta in eo fupereflet nihil: 0_ 

vula autem omnia, me judice, per Tubulum 

cateniformem in Uterum defeenderant, mox 

ope facculi,Gluten fecernentis. Glutine oblinen 

da; quemadmodum in Cochlea Agrefti proli¬ 

xius explanabo. Neque tamen libere fluélua- 

bantin Utero Ovula; verum firmiflime adfixa 

unoque faltem omnia in latere fita erant: quod 

quidem facit, ut dubitem haftcnusea, quae de 

Ovario & Ovis dixi , tanquam indubitata pro¬ 

ponere. At fpero tempore ifthaee mihi liqui¬ 

dius iri patefadtum. Unde ad Cochleam Agre- 

ftem me confero, cujus Anatome huic ipfi rei 

plus lucis adfundet. De 

maar ttiet dumte vlieskcns a.m vaji is. 

De Lyf7noedcr veas in deefe Slak, die ik op dën 

IÓ. Auguftus opende , feer uytgtfet , en met Eye¬ 

ren vervult gg; ook vsas de Lyftnoeder harder 

tayer, en vafler van fuhjla7itie, ais 'wa7jneer daar 

fiiets in gevonden voort. Agter aan was het Lym- 

heurske h h' feer gedilateert, en tn quabhen uyt- 

gefpannen, die haare hefondere verdelmgen hadden . 

en als ik die met een vergrootglas hefag, foo voa- 

ren Jy alle vervult met een ofteyndig getal feer klee- 

ne rondeplatagtige klootkens^ voaarvan de eetie groo- 

ter pis de andere voas. Voort voas het ketting-gevoyfè 

Dcelke ii heel regt uytgefet; en èe Eyerjlok voas 

geflo7iken, en van Jyn eyeren beroojt, foo dat daar 

7iiet als de verdelmgen van de vliejen over waar en t 

die ik^ oerdeel, dat alle door het ketting-geVoyJè 

Vypken in de Lyfmoeder afgefakt voaaren , en door 

het lytn-heursken met Lym 07itvangen Jouden voor¬ 

den. Dat ik 10 at 077jiandiger ver klaar en fal in de 

Velt-Slak. Egter waren de Eieren niet los in de 

Lyftsioeder, maar feer vaJi , en niet als aan een 

Jy geplaatji. Dat tny nog e enige dijficulteyt ver- 

ooifaakt, om dit van den Eyerjlok en Eyeren als 

een fekere waarheid voortejlcllen. Dan ik hoop , 

dat de tyt my dat klaar fal vertoonen; waarom ik 

my tot de Velt-Slak begeef.^ welkers OntUeding dit 

pimt wat tnecr verligten fal, 

Ss Velt- 
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De Cochlea Agrejli five Viarum. 

Vulgaris Viarum five Agrorum Cochlea aDo- 

meftica potiffimum difcrepat ratione externae 

euris fabricae, & peculiaris cujuldam limbi, qui 

corpus ejus ambit: adde, quod extremum cau¬ 

dae ipfius nonnihil fiflum fit, e quo glutinofus 

quidam humor excernitur. Verum quoad in¬ 

ternas partes haud magnum datur diferimen. 

Quam heic nunc exhibeo Cochleam Agreilem, 

ea depinxi forma, qua gaudet, quando in fe- 

Tab. IX. ipfam eft contradta: unde bina ejus Corni- 
fig. I. a. cula maxima <?, pro exigua fakem parte confpici 

poliunt, quippe a Velabro tedfa. In hoc Ve- 

h. labro, ad dextras. Foramen cernitur, quode 

aerem fpirat, & excrementa fua exonerat Co¬ 

chlea; prout in Cochlea Domeftica pariter obti¬ 

net. In Velabri cavo curis fimiliter , ac in 

Cochlea Domeftica, alba eft& reticulata. Ex¬ 

ternum hujus Velabri textum e fubtilibus, 

velutiglandulofis, conftat granulis, haud omni¬ 

no orbiculatis, fed ftriarum quafi vel tubercu¬ 

lorum apparatu nonnihil inaequalibus; quan- 

quam ftriae heic non adeo, ac in Cochlea Do¬ 

meftica, notabiles fint. Reliquum corpus fa¬ 

ris infignibus fofiulis quafi fulcatum eft: unde 

fit, ut multae in eo eminentiae Glandulofae 

compareant ; quae veluti trigonae oblique fur- 
fum exfurgunt, plurimifque Glandulis minu- 

tis interftinguuntur cc. Infiiper corpus fatu- 

rate rubro ornatur Limbo dd^ qui nigris ftriis 

eleganter diftinguitur, 6c vel ulterius fubdiftin- 

guitur; ita ut ftriarum multae aliis magis con- 

fpicuae fint. Triplo majorem in longitudinem 

Cochlea fefe extendere valet, quam heic a me 

repraefentatur: tum vero, expanfionis vi, mo¬ 

do'deferiptae cutis interftindiones aliam veluti 

figuram nancifeuntur. Univerfi corporis color 

ex rubicundo faturate fufeus eft: verum Co¬ 

chleae hae ratione colorum valde inter fe difere- 

pant. . 
Quandoquidem internae ejus partes tantum 

non fimili modo, ac in Cochlea Domeftica, com¬ 

paratae funt; breviter duntaxat nunc enarrabo 

fabricam ipfius organorum Genitalium, nonnul¬ 

las praeterea partium internarum, quas heic de- 

pidtas dare volui ,adjun£turus. Organa Genita¬ 

lia itidem, uti in Cochlea Domeftica, e collo 

11 n ptot^ï^duntur,atque fimiliter pone Palati & Oris 
ig. 11. <?. collocata inveniuntur. Ab utroque latere 

Cornicula majoraat, introrfum reduól:a,confpi. 

* ciuntur, quae fub abfeifla capitis cute c compa- 
rent. 

Vande Velt-Slak, of Weg-Slak. 

De gemeene Weg-of Velt-Slak verfchilt van de 

HuyfIaV voornamelyk in de StruHmir van het uy- 

terlyk maakjel der kuyt, en dan in een particulier 

rantken, datjyn lichaam omringt^ veaar hy het ny- 

terfle van fyn flart nog een voeynig gefpleten is , 

daar een ly^nige vogtigheid vyt voorkomt. Maar 

in de inviendige deelen is het verfchil foo groot niet, 

De Velt-Slak , die ik tegensvooordig heb uytge- 

beelt, heb ik foodanig getekent, als hy fig in ntal- 

kanderen getrokken heeft, foo dat men maar enig- 

fins fyn tvoee grootfte Hoornkens fiet a, die van 

fyn^ Luyfel of dekjel bedekt vüorden.DeeJe Lujfel 

daar in fiet men aan de r egt er zyde de Opening b, 
voaar door hy fyn lugt haalt , en fyn excrementen 

loji^ als in de Huys-Slak meede gebeurt^ En in de 

holte der felve is het vel meede veit en nets-geivjs, 

als in de Huys-Slak. Het uyterljk maak fel deefer 

Luyjfel is als uyt fijne klierrgtige grynkens be- 

ftaande , die niet heel ront fyn , maar een vteynig 

ftreepagtiggekartelt ^ of gekorrelt^hoeveeldeftriern- 

kens foo merkelyk niet fijn , als m de Huys-Slak. 

Het vordere lichaam is met merkelyke groeven als 

door ploegt, vtaar door fig veel Klier agtige verhe- 

ventheeden op het lichaam vertoonen^ die als drie¬ 

hoekig Jijnde fchityns opvoaarts loopen, en door vee- 

le kleene Klierkens verdeelt voerden cc. Voorts 

is het lichaam met een hooT root Rantken d d ver- 

eiert, dat cierelyk met fvarte firepen verdeelt is, 

en dan nog onderdeelt voort; foo datter fommige veel 

kennelyker als de andere van fijn. Driemaal langer 

kan de Slak fig uit jrekken , als ik hem nu vertoon^ 

viaar door de verhaalde verdeelingen fjns huits als 

een andere figuur dan verkrygen, door haare uit¬ 

rekking. De couleur van het ganfche lichaam is 

een rootagtig donker bruin; dan deefe Slakken ver- 

fcheelen feer veel in haare couleur en. 

Nademaal fijne hvwendige deelen harifl met die 

van de Huis-flak overeenko7nen, foo fal ik alleen 

kortelijk aanvoijfen het maakfel fijner Teel-leeden^ 

€71 dan eenige fijner mvoendige leedemaaten , die ik^ 

heb willen uittekenen. De Teelleden erigeren haar 

meede door den hals, als in de Huis-Slak, en foo 

fiet7nen haar ook neffens de deelen van het Verhe- 

77ielte en Mont a geplaatfi. Aan voeerfden fiet men 

de ingetrokke grootfle Hoornkens bb, die haar on¬ 

der de afgefneede huyt c van het Hooft vertonen, 

Agter aa7i de deelen des Monts hoven op de Keel d 
daar 
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Tab.ix. rent. Retro Oris partes, fupra Gulam fitum 

_ eft Cerebrum <r, quod binas quafi globiformes 

parcicqlas, fibi mutuo applicatas, refert. Mox 

ƒ. tunc Ventriculi principium/', una cum vafis Sa- 

gg. livalibus^^, quae prope Gulam refeóta funt, 

in confpedlum venit. Poil haec bina obfervan- 

tur corpufcula Glandulofa e quibus vafa Sa- 

livalia oriuntur. Deinceps tandem fele óffert 

Ventriculus, fuis cura valis quae emaculati 

funt candoris j cujufmodiSc in Intellinis kk 

nimadvertuntur. Inteftinorum anfradtibus cir- 

IIl, cumfeptum eft Hepar ///, quod ex minutis 

glandulis, aequabiliter diftributis, conftat, & 

candidiffimis quoque vafis intertexitur, fatis ca¬ 

pacem ex fe porrigens duólum Felleumin te¬ 

nuia Inteftina, quae Ventriculum proxime fe- 

quuntur, fele exonerantem. 

Principium , feu potius finis organorum Ge¬ 

nitalium, in Colli cute n confpicitur, ibique in 

cuticula externa eorum patet oftium: quod i- 

pfum tamen heic exhibere non potui, ut partes 

reliquae tanto diftinólius oculis exponerentur. 

Primum, quod vifui heic le offert, Penis eft o, 

qui ciaviculatim contortus tubulo quodam p in 

Uteri cavitatem fefe aperit; cujufmodi nihil in 

Cochlea Domeftica obfcrvatur ; verum in Co¬ 

chlea Operculari Dudtus quoque communis da¬ 

tur, Penifque magis in longum extenfus eft. 

Pone Penem deinde Sacculus cernitur latis in- 

fignis, pyriformis f ,qui lacculus eft Purpurifer, 

hac quidem in Cochlea admodum ampliatus, & 

valde molliculum fuccum continens. Tenui is 

tubulo r fele exonerat in cavitatem cutis Penis, 
per quam hic femet erigit. 

Uteri principium fat cralfum eft & validum j-, 

quod, poftquam fefe tenuavit t, deinceps in U- 

tcrumipfum uuuu^ tortuofe, uti in plurimis a- 

liis Cochleis, inflexum abit. At Uteri Liga, 

mentum heic non confpicitur, cujus locum plu¬ 

ra occupant vafa albicantia, quae tenui quadam 

membrana, crifpatos Uteri anfradus colligan. 

XXX. te, connedtuntur xxx. Circa finem Uteri, u 

bi facculus Gluten ferens yy cum ipfo coit, 

z. locus cernitur, quo Tubulus cateniformis z in 

Uterum fefe infigit: quin 5c ulterius patet, 

quomodo is ipfetubulus,per, vel fupra Hepar,& 

«, fub tenuibus Intellinis a, decurrens cum Ova¬ 

rio ^ , quod vacuum heic eft, uniatur. Ova¬ 

rium hoc, uti in multis aliis Animantibus bipar¬ 

titur : quae tamen divifio in Cochlea, quae Ve¬ 

nerem non exercuit , haud tantopere notabi¬ 

lis eft, ac quidem in Ovario, quod figillatim 

exhibeo a. Quapropter Ovarium hoc , tam 

gran- 

r. 

s. 

u u u u 

/3. 

IIT. 

a. 

daar leggen de Herfenen e, die ais twee famen- 

gevoegde kloots-gewyfe deelkens haar neertoonen. 

En 'voorts -fiet men het begintfel van de Maag f 

met de Qiiylvaten gg, die by de Keel afgefneeden 

fyn. Waar agter men de twee Klieragtige Lichaa- 

men jiet hh , waar uyt de Quylvaten Jpruyten. 

En daar agter fiet men de Maag met Jijn Aderen i 

dewelke helder wit Jijn, gelyk defelve wk foo op de 

Darmen kk hefpeurt worden : die tnjjchen haare 

krinkelingen de Leever bejluyten 111, dewelke 

uit kleene evengedeelde Klierkens bejiaat, en meede 

met fpier witte aderen doorweeven is; njt defelve 

Jiet men een redelyk dikke Galpyp fpniyten m, die 

haar in de dunne Darmen, die aan de Maag volgen.^ 

ontloji. 

Het hegintfel der Teeldeelen, of veel liever het 

eynde^Jiet men in de hujt van den Hals n, daar 

Jy in het uyterlyke vel haar opening hebben. Dan 

de opening Jelve heb ik niet kunnen vertoonen, op 

dat ik de verdere deelen te beter Jou aanwyfen» 

Het eerjiedat men daar ontrent Jiet.y is de Roede o, 

die ^ krinkelig gebogen Jynde^ in de holte van de 

Lyfmoeder^ fig met een Pypken opent p, dat in de 

Huys-Slak geen plaats heejt ; maar wel in de Cara^ 

col, daar een getneene Leider is , alwaar de Roede 

langer uytgejlrekt wort. Voorts Jiet men nejjensde 

Roede een redelyk groot peersgewys Beursken q, 

dat het Furper-Beurske is, dat Jeer gedilateert in 

deefe Slak is: en fijn vogtigheid is heel weekagtig. 

Het felve ontloji fig door een Jijn Fypken r in de 

de holte van het vel der Roede, waar door de Roede 

Jig erigeert. 

Het begintfel der Lyfmoeder is redelyk dik en 

Jïerk s, en naa dat het Jig verdunt heeft t, foo eyn-- 

digt het in de Lyfmoerfelve uuuu, die krinkelig 

geboogen is, als in veele andere Slakken. Maar de 

Bmd van de Lyfmoeder fietmen hhr niet, inweU 

kers plaats men veel witte vaaten fiet, die door 

een dun vlies geconnedeert worden xxx, dat de 

krinkelige bogten van de Lyfmoer H famen bint. 

Ontrent het einde der Lyfmoeder,daar het Lymbeurs- 

ke yy fig vereenigt, fet men de plaats , daar 

het Ketting-gewijfe Fypken fig in de Lijfmoer in& 

plant: voort pet men, hoe het felve door of over 

de Leever, en onder de dunne Darm «, heen loopt, 

en fig met den Eierjiok die leeg is, vereenigt, 

Deeje Eierjiok is , als in veele andere Dieren ^ 

in twee deelen verdeelt, maar ineen Slak, die niet 

gefpeelt heeft, is dit niet feer opmerkelijk. Gelijk 

het foo in den Eierjiok is, die ik befonder vertoon 

a. Waarom ik deefen Eierjiok foo groot en uitge~ 

Ss % Jpreit 
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grande atque cxpanfum, quale aliquot a coitu 

menfibus, uti conjicio, a me vil'ura fuk, hcic 

^ repraefento. Tuin enim cernitur, admodum 

I .ff. notabiliter increfcere hanc Particulam a, 6c O- 

vula Z'Z' in ea reddi conipicua: prout id ipfum 

Ovarii incrementum in Cochlea pariter Opercu¬ 

lari oblcrvavi. Ovula autem, ut mihi quidem 

videtur, deinceps ex Ovario folvuntur, atque 

c. per Particulam cateniformen r in Uteri, cujus 

.3, pofteriorc cum parte ilia conjungitur s, cavi¬ 

tatem defeendunt. Quum vero Ovula fic quam 

proxime juxta lacculum Glutimferum deferan¬ 

tur- hinc exiftimo , ea ibidem glutinis tantillo 

obliniri; donec majora reddita pius etiam glu¬ 

tinis inde nancifeantur, plenamque tandem ad 

magnitudinem fuam in Utero perveniant. Ve¬ 

rum, uti in Cochleae Domefticae deferiptione 

jam commemoravi, hadlcnus nunquam ipfa in 

particula cateniformi Ovula deprehendere mihi 

licuit, neque6c videre, quod haec peream de¬ 

vehantur. Quapropter eoufque dirleram do¬ 

gma iilhoc ut indubitatae veritatis proponere, 

donec ipfifmet oculis meis viderim. Ego inte¬ 

rea in ea fum 6c perfifto fententia, quod res haec 

ita fiat,6c quod vel veroflmillimum quoque fit, 

3/. eam ita fieri. Cor praeterea y in fitu fuo natu¬ 

rali confpicitur, 6c quomodo id a facculo Cal- 

^^•cario^S’ ambiatur. 

CAPUT XIV. 

Z)e Cochlea vulgari Aquatica : tum de 
rara quadam Cochlearum fpecie, quae 

vivipara ejl; & de Cochlea Aquatica 
deprejja , Mytulifque fluminis Vegtae, 
& fle porro. 

Singiilaris quaedam circa vulgarem 

Cochleam Aquaticam Obfervatio. 

COehIea vulgaris Aquatica , quam undique 

_' ad crepidines foflarura noflra in Hollan- 

dia reperio, multum 6c ab Operculari, 6c ab 

omnibus aliis Cochleis, diferepat. Neque enim 

ratione Cutis externae, five domunculae, tan¬ 

tum, fed & quoad Oculos, atque Foramina tam 

Limbi, quam organorum Genitalium , quae 
omnia extus confpicua funt, fefe diftinguit. 

Imo in partibus internis majus etiamnura diferi- 

men occurrit. Qemadmodum fingula haec nunc 

breviter enumerabo. 

Domunaila, quae in Cochlea Vinearum 

fphaeroidea efl , hac in Aquatica inftar Ver- 

ticil- 

fprfit •vertoon, als ik dien gejien heb eenhe msian- 

den naa dat hy gefpeelr hadt., foo ik vertrou. A’s 

dan ftet men dit Deelken a merkeljk aangroejen, en 

de Eyeren b b Jïgtbaar daar in •veorden. Gelyk ik 

dit toeneenien van den Eyerfiok ook in de Caracol 

gejten heb. En defelve vertrou ik dat fig dan 

ontloffen., door het ketting-gevoyfe Deelken voaar 

door Jy ajfakken in de holte der Lyfmoeder, alvoaar 

het agter aan tnee vereenigt is 1. En al foo Jy feer 

digt by het Lym-heursken affehieten , foo is mj7t 

gevoelen., dat Jy aldaar met eenig lytn omvangen 

vüordeft^ tot Jy grooter gevoorden Jynde daar meer 

van'verkrygen., endatjy dan Joo voorts haar volle 

grootte in de Lyfmoeder erlangen. Dan gelyk ik 

gefegt heb in de befchryving van de Huys-Slak], ik 

heb dat nog noit gefien, dat de Eyeren in het ket- 

ting geviyje deelken voaaren, en daar door afgevoert 

luierden. Waarom ik foo lang voagten Jal dit als 

een vajie vjaarbeid voor te fielten, tot ik het ge., 

fien heben ondcrtujfcben blyf ik in het gevoelen , 

dat het foo gefebiet: en dat het ook Je er voaaragtig 

fchynt J'00 te moetent gefchieden PPorts (iet tneti 

het Hert y in fyn natuureljke plaats , nejfens mee- 

de hoe het Kalkbeurske ^ dat omringt. 

HET XIV. HOOFTSTUK. 

Van de gemeene Watcr-Slak: als ook van 
een raare foort van Slakken, die fyns 

gelyken levendig voortbrengt; en dan 

van de platte Water-Slak, en van de 

Vegt moffelen, en foo voorts. 

Van de gemeene Watcr-Slak, een 

raare obfefvatie. 

De gemeene Water-Slak, die ik over al aan 

de kajiten vajt de Slooten in ons Hollant 

hevindedefelve verfcheelt nierkelyk van de Wyn- 

gaart-Slak, en van alle de anderen. En dat, niet 

alleen omtrent fyn uyterlyke hiiyt , oj hoornken ^ 

maar ook omtrent de Oogen, de Opening der Band ^ 

en die der 7 eelleeden , die alle uyterlyk te fien fin: 

en nog meer verfcheelen fijne invoendige deelen; het 

voelk ik alles kortelyk optellen fal. 

Het Hoornke, dat een fpheriforjnefiguur heeft in 

de WyngaartSlak Aal is alhier als een Wervel lang- 

voer- 
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Tab. IX. ticilli vel turbinis oblongam in formam convol- 
%. IV. a. vuiuv/.Ocuii tarnen ejus magis adhuc difcrepant: 

ut enim in Cochlea Vinearum hi Corniculorum 

apicibus infidcnt; ita contra in Cochlea Aqua- 

bb. rica ad Corniculorum bafin bb collocati inve¬ 

niuntur, confpicuis nullis inftrufti Mufculis, 

quibus moveantur. Ipla etiam Cornicula, quae 

tc. in acutos A|!ices delinunt cc, nonnili debiliter 

introrfum trahuntur, ut paulo fiant brevio¬ 

ra. 

'iverpig gedra'/t a in het VMter-Slaxken. Maar nog 

meer verfeheelcn Jïjne oegen, ixatU daar defelve op 

de tippen der Hoornkens in de V/yngaart-Siaigge- 

plaatfl fyn, daar ivorden defelve hy de grond der 

Hoornkens bb in de Vdater-Slak bevonden, fonder 

dat fy eenige kennelyke Mujculen bebhen, die hanr 

beveeegen. En de-Hoornkens felve ^ die Jpits op baa-^ 

re Tippen fjn c c, die voorden niet als flaauvoeljky 

en een vocinig korter inwaarts getrokken. 

d. 

In nonnullis hammee Cochlearum mirabun¬ 

dus vidi, quod binis praeditae fuerint dextro in 

latere Oculis, juxta fe mutuo collocatis; quo¬ 

rum quilibet peculiari fuo humore crillallino fc- 

orlim erat inflrudbus. Perquam lingulare id qui¬ 

dem mihi videtur clle, atque firmiiiime demon- 

llrare , quanam ratione Oculi in Infcdtis multi¬ 

plicari queant; uti in Apibus pollmodum pate¬ 

faciam. Nervi oculorum in hac Cochlea Aquatica 

longe etiam minus fpedtabiles funt, quam inO- 

perculari: neque enim ex ipfoCerebro immedia¬ 

te, ut ajunt, oriuntur, fed ex Nervulo, qui 

verfus capitis partes anteriores tendit. Caetero- 

quin Oculus ipfe nondifïèrt ab Oculo Cochleae 

Opercularis: nifi quod majorlit,& quodammodo 

pyriformisjinftar Cepae figuratus. Humor etiam 

Cryftallinus multo lieic grandior ell; ut ut A- 

nimal culum ipfum notabiliter minus exillat. 

Limbi d foramen confideratu quam digniffi- 

mum eft, diverfifque donatum Mufculis, qui¬ 

bus dilatatur atque contrahitur. Quandoque 

Cochlea illud in tubulum veluti oblongum co¬ 

git, & extra aquae fuperficiera protendit, aerem 

eo hauriendi rurfiilcpie excutiendi gratia. Quod 
quidem non videri folum, fed & ex llrepitu, 

quem Cochlea aerem movendo concitat, audiri 

potell. Quin hujus adminiculo aperturae, per 

quam fpiritus in intimam membranae Limbi 

lliperficiem, & in ipfius corporis cavitates, de¬ 

ducitur, Cochlea, jucundo fpedaculo, aquis in¬ 

natat. 

Poteft autem Cochlea quoque in aquae fun¬ 

dum fefe demergere , fi aerem intro admilTum 

comprimit. Quae quidem res fimili ratione 

procedit, uti quando aer in vitro aquam conti¬ 

nente comprimitur, cui aquae orbiculi quidam 

vitrei, perforati, ope pauci aeris, intus in cavo 

eorum haerentis, innatant : omnes enim hi or¬ 

biculi eo temfipre fubfidunt,quo, ob communem 

aeris, fupra aquam in vitro exiftentis, compref- 

fionem, finiul & paucus ille aer,qui in orbiculis 

vitreis eft, condenfatur ; emergunt vero iidem 

denuo in fuperficiem, ilico ac digitus vel tantil¬ 

lum 

/n Jbinmige deefer Slakken heb ik niet verveonde- 

ring gefen , dat fj in de r egt er Jijde twee O ogen 

hadden, naaft malkandercn geplaatji , en ieder met 

fjn Crijiallijne vogt heel diftinB verf en. Dat ik 

fcer raar oordeef en het bewijft boven maten kragt- 

tig , hoe dat de Oogen in de InJcBen vermenig¬ 

vuldigt kunnen worden : als ik in de Byen betonen 

fal. De Semen deefer oogen fjn ook op ver naa 

foo aanmerkelyk niet in dit Slaxken , als wel 

in de Wpngaart-Slak ; want fj ontfpruyten niet 

immediaat uyt de Herfenen , maar uyt een Se- 

nuwken , dat naa de voorjie deelen van het 

hooft gaat. Anderfns verfcheelt het Oog niet 

van dat in deWyngaart-Slafte fen is: alleen dat 

het hier grooter is , en wat peers-gewys als een 

Uyen van maakfel; fynde ook de Criftallyne vogt 

veel grooter , hoewel het Dierke felve merkeljk 

kleender is. 

De opening in de Lip oj Randt d is befonder aan¬ 

merkelyk, en haar fyn verfcheyde Mnskelkens ge- 

geeven om haar te dilateer en, en te contraheeren. 

En Jbmtyts foo kan de Slak die, als een langwer- 

pig pypken, te famen huygende , buyten het water 

fteeken, om de lugt daar door in te haaien, en die 

weer ujt te laaien. Het geen men fen en ook hoe¬ 
ren kan door het geluyt, dat hy met de lugt dan 

maakp. En door middel van dit deel, waar door 

hy fyn aajfem in de binnenfle fuperficie van het vlies 

des Rands, en in de holligheden van het lichaam be- 

voeegt, foo dryft het Slaxke heel aangenaam op het 

water. \\ 

En het kan daar onder fnken , Joo wanneer hy 

de lugt, die daar binnen in geperft is,comprimeert. 

Op de wys, als men de lugt in een glas met water 

toedrukt, waar in eenige doorhoorde glaafe bolle- 

ties op een weynig lugt, die fy binnen in haar heb¬ 

ben, dryven; dewelke op die tyt alle fnken, wan¬ 

neer door de gemeene comprejfie der lugt, die boo- 

ven het water in het glas ftaat, ook die weinige 

lugt, dewelke in de glaafe bolleties is, geconden- 

Jèert wort; en fy dryven weer boven, als men de 

vinger maar ejfen van het glas trekt. Het welk Jeer 

aardig experiment ik, volgens dc befchryving van 

Xt Cor- 
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lum a vitri orificio removetur. Quod experi-1 

mentum perquam jucundam, juxta ac a Corae-j 

lio Confentmo , in circumpulfone ejus Plato¬ 

nica, deferiptura eft veriffimum deprehen¬ 
di. 

Pari etiam modo Cochlea haec nunc infra a- 

quam demergitur , nunc iterum in lupcrficiem 

enatat; fiquando aeris quantitatem tali ratione 

eft moderata fuo in corpore, ut hoc, aequale 

cum aqua pondus habens, hujus in fumrao aegre 

lullineri queat, atque per minimam acris com- 

preffionem rurfus in imum deprimatur. Cete- 

roquin ubi Cochlea omnem fuo e corpore aerem 

excutit,(quo adigi illa porelt,fi liitis diu acicula 

acuminata compungitur); tunc femet in aquae 

fuperficiem natatu haud rurfura efferre valet, fed 

lento faltem reptatu. Ut hinc credibile llt, A- 

niraalculum hoc moriturum fore, fl tale quid 

iph in coenofis foffis agendum incumberet: 

quandoquidem ibi nonnih poft multorum die¬ 

rum reptatum ad fummitatem aquae pertingere 

poflet, hineque relpirationis defcdlu fuftbcare- 
tur. 

Quoad externas organorum Genitalium in 

cute aperturas permagnum itidem datur diferi- 

men: cum enim in Cochlea Operculari partes 

Genitales omnes uno tantum exeant foramine; 

in hac Cochlea Aquatica contra parces hae fingu- 

, ^ lae, fingularumque oftia, ftint diftindfa. Penis 

%. iv.%'. fane peculiare quoddam per foramen <f, feorfim 

fefc extra collum evolvit atque erigit. Vulvae 

autem apertura a Sapientiffimo Architedfo mox 

ƒ infra Limbi tubulum/’', difpofita eft. Limbus 

praeterea maximopere a Limbo Cochleae Vi¬ 

nearum diferepat; quia tenuior eft, & magis 

excavatus, motuque majore cietur : caeterum 

tamen ftmiliter, ac in Cochlea Vinearum, un- 

gir. dique ad oram domunculae gg, incus applica- 

tus eft. Dens & quae ftib dente cernitur 

Lingula , heic ejufdem, ac in Cochlea Vinea, 

rum, funt fabricae; nili quod dens fit aequabi¬ 

lior, nec in notabiles adeo denticulos diftinguatur. 

Interanea quoque tara colore, quam fabrica, 

permultum differunt. Maximum tamen diferi- 

men datur in Ventriculo, qui in Operculari, 

aliifque Cochleis, uti in Hominibus & Quadru¬ 

pedibus , membranaceus eft: at in hac Cochlea 

Aquatica fimili prorfus ,ac in genere Gallinaceo, 

fabrica gaudet; ut verum veluti Ventriculum 

Gallinaceum, ullo fine difcriminc, minore fal¬ 

tem fub forma, heic repraefentari dixeris. Inglu¬ 

viei porro color obfcure grifeus eft. Tranfit 

tc Gula heic per Cerebri ranam: quae res mi¬ 
ra'- 
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Cornelius Conftntinus in zyne Vlaionifchc omne- 

'dry-cinge , nxaaragtig vinde. 

Op die nxyfefut men ook dii Slaxkcn dan onder 

hei Toater/inkcn, en dan iveer boven, hoornen^ naa 

dat het de qiia77titeit der liigt foo proportioneel in 

fyn lichaam getnatigt heejt , dat het evenvoigt van 

water daar maar ejjen op dryven kan, e7i door ds 

7nmjle drukkmg vaji de Inght %veer 07ider het water 

Iviiken. Andersjins foo wanneer het alfijti lugt uit 

bet lichaatn perft ; het geen het doet, wa7ineer men 

dat 7net eeti feberpe naait lang genoeg prikkelt 

foo ka7i het 7iiet eerder weer boven aatt de vlakte van 

het waier komen, als naa een la77gfaum voortk7-t/y- 

pen. En het is te gelooven, dat het Dierke de 

geeft fou geeven , indien het dit in de jnodderiye 

flooten fou doen: daar het 7iiet, als naa lange da¬ 

gen kruypens , weer tot de vlakte van het water 

fou kminen komen; en foo fou het tnoeten (ierven 

door gebrek van aajfeitihalhlge. 

Ontre72t de 0pe7iinge der Teelleeden in de buit 

is meede een fer groot verf bil, wattt daar dc- 

felve alle door een gat in den hals hi de Wyngaart- 

Slak uytko7nen, daar fyn die Teelleeden, en haar ope- 

nmg, verdeelt in het Water-Slaxken. Want de Roe¬ 

de ftet 771671 dat door een hefndere Opening e apart 

huyteii den hals omgeftroopt, en geërigeert wort. 

En de Openmg der fhamelheid heef de Alwyfe 

ArchitePl effen onder het pypken va7i dcnRatid geor- 

dmeert. Tdorts is de Rand ook fer merkelyk ver- 

f helende van de Wyngaart-Slak, om dat Jy dunder, 

uytgeholder, en va7i eeit meerder beweeging is; 

wordende voorts even als m de Wyngaart-Slak, ro7it- 

fni tegens de kant van het Hoornken g g invcendig 

aangeplaatft. De Tam en het Toiigeke , dat men 

onder de Taitt h fet^ is hier even alleens van maak- 

Jel als in de Wjiigaart-Slak ; alleen dat de Taiit 

gelyker is,fnder in merkelyke tantkens verdeelt 

te worden. 

De Ingewanden verfcheelen ook fer veel, fo in 

de couleur als m het maak fel. Het grootfte verfchtl 

is in de Maag , die m de Caracol, en de andere 

Slakken vliefg is, als in de Me77fthen en in de vier- 

voetiee Dieren. Maar in dit Water-Slaxken is 
o 

fy even alleens van maakfl, als in de Hoenderen, 

foo dat men defelve Maag daar als in het kleen ver- 

too7it fet,fnder eenig onderfheyt. Vorders is de 

couleur van de Krop donkergrys. De Keel pajfeert 

ook door de fpleet der Herfinen ; dat boven maten 

aardig in dit wonderlyke Dierken te fen is: want 

I 
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rabili Iioc in Animalr.nlo fpcftatu fupra ir.odum 

jucunda ell. enim ganglia medullae Spi¬ 

nalis , heterogeneaecujufdanijfiavae,materiei addi¬ 

tamento, heic interllinguantuig hinc omnes hac 

• partes tanto fele diftindtius confpicicndas offe¬ 

runt. Unde leviori negotio, & majore certi¬ 

tudine, Anatomen Cochleae Aquaticae, quam 

Opercularis, inftituere liceret; fiquidera in illa 

partes multae coloratae fint: quo fit, ut Mufeu- 

li, aliaequc plurimae partes , praefertim Palati 

atque Oris, admodum fiteile dignofei queant, 

Caeterum vafa Salivalia heic, ut in Cochlea 

Vhnearum, fefe habent. Hepar quoque, con- 

fpicuis e glandulis conflatum, fimiles in fpiras 

convolvitur. Cor pariter, fuo cum Pericardio, 

eodem ordine collocatum eft. Vafa in Limbo 

rurfus haud adeo manifefte vifui patent. Saccu¬ 

lus Calcarius pallide arantii eft coloris. Alufcu- 

li omnes in Calycem, fimulque in Calycis fca- 

pum inferuntur. 

Organa Genitalia itidem differunt: P.nisenim, 

hac in Cochlea Aquatica, perquam latus, oblon¬ 

gae inftar lingulae. Penem veluti Anatis maris 

quodammodo refert; Mufculi ejus multo quo¬ 

que funt fortiores, diftinéliores, 6c numero plu- 

res, quam in Cochlea Vinearum. Uterus tri¬ 

partitus eft:, binifque exitibus in alterum, quod 

fubter Limbum datur, foramen aperitur : pars 

ejus prima cinereo-grifea eft, £c Echino didto in 

ruminantibus fimilis : tura paulo glutinofior 

evadit Uterus,accipitque dein quandam a Tubu¬ 

lo cateniformi expanfionem ;cui infuper Sacculus 

Gluten ferens, & alia adhuc particula, quae pro 

Ovario haberi poteft ,adhacrefcit. Porro Particula 

cateniformis major heic eft; at, qua parte cum 

Ovario & Hepate connedtitur, ejufdem tamen 

omnino fabricae, ac in Cochlea Operculari: nifi 

quod albae illae bullulae, quas in Operculari 

videram, hac in Aquatica fint coloris lutei. No¬ 

dulus purpureus quoque faturate arantii heic 

coloris eft, & fingulari quodam tubulo, aeque 

ac in Cochleis nudis, fefe in Vulvam aperit. O- 

va haud videre mihi contigit: at vidi filtem 

quafdam in corpore laxe haerentes, rotundas, 

& pellucidas particulas, quas proprie Glandulas 

efle exiftimabam. Sub organis Generationis, 

juxta Ventriculum, validus quidam occurrebat 

plexus vaforum, quorum infignis numerus He¬ 

par verfus ferebatur. 

Ventriculus apertus binos fuos validos 

Mufculos quam elegantiflime confpiciendos ex¬ 

hibebat : in ejus autem cavo nonnulla Plantarum 

aquaticarum femina reperiebantur, quorum ope 

Co" 

alfoo de Knoopkois der ruggraat daar mêt een geelé 

toegevoegde^ of heterogene JhbJrantie onderjeheyden 

vtordeji ^ Jüo vertoonen alle die dcelen haar. te ken^ 

nelyker: foo dat men niet minder moeite ^ en meer-' 

der fekerheid^ een Anatomie van de Waterjlak fou 

kunnen doen, als van de Wyngaart-Slak : door ree- 

den ,dat veele deelen daar gecouleurt fjn , dat ook 

de Mnjculen en veele andere deden Jeer kenne- 

lyk maakt ^ en befonderlyk ontrent de deelen van het 

Verhemelte en Mont, 

Vorders heeft hy de Quylvaten even alleens ^ als 

in de Wyngaart-Slak. De Lever drayt op defclvê 

veys .y hejlaande uyt kennelyke Klierkens. Het Har^ 

is meede op dejelve order met het IJarteJakje foo 

gcplaatfl. De Aderen in de Rand (yn vteer Joo Jigt- 

baar niet. Het Kalkbenrske is d^ar bleek Grange 

van couleur; en alle de Mufculen voorden bet Hoorn- 

ken.y en de Spil van het Hoornken ^ te gelyk inge¬ 

plant. 

De Teelleedcn Cyn ook onderfcheyden; Ivant dé 

Roede is feer breet in dit Water-Slaxken , even als 

ee.i l.ingwerpig tongeke , en haaft op de viys, als dg 

Roede in de mannekens der Entvogelen: fyne Mii- 

fcnlen Jyn ook veel jierker, kennelyker, en meerder 

in getaf als in de Wyngaart-Slak. De Lyfmoeder 

is in drie deelen onderjeheyden, lopende met twee 

uytgangen , in de eene opening onder de Rand. Het 

eerjle deel is afgraauw, en als het boek in de her- 

' hgtuwende Dieren: dan voort fy wat Jlymeriger^ en 

daar aan volgt een uytfpanning van het ketting- 

gewjfe pypken , waar aan nog het Lymbeurske 

gel: egt is, met nog een deel ken , dat men voor den 

Eyerjiok kan neemen. Vorders is bet Ketting-ge- 

wjfen Deelke grooter ,endaar het met den Eyerjiok, 

en met de Leever geconneLieert is, is het even al¬ 

leens van maak fel, als in de Wyngaart-Slak , he- 

balven dat de witte hlaaskens , die ik daar in ge- 

fen heb , hier geel van couknr Jyn, Het Pnrpere 

knoopke is hier ook van een hoog^ oranje couleur; 

en het opent Jig met een befonder pypken in de 

fchamelheid, als in de makte Slakken. Eyeren heb 

ik niet gefen; als alleen hier en daarin het lichaam 

eetiige loffe, ronde, en doorlugtige deelkens , die ik 

eygentlyk voor Klierkens aanfag. Onder de Teeldee- 

len nefens de Maag vertoonde ftg een Jierke vlech¬ 

ting der vaten, waar van een groot getal naa de 

Leever liepen. 

De Maag geopent hebbende, waar en fyne twee 

(lerke Mufculen feer elegant te fien; en binnen .in 

fyn bolligheid J'ag men eenige zaden van Water"’ 

kruyden, daar hy mogelyk fyn fpys meede ver- 

T t 2< . maal 
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Cochlcii forfitan cibos fuos commolit; quemad¬ 

modum Gallinae & Columbae lapillis & calce 

devoratis id efficiunt. Ita relatum mihi cft, 

quod Anas monetam auream, quam Piftolet vo¬ 

cant, devoratam , atterendo vel fedecim mona¬ 

dum pondere diminuerit. Atque hinc etiam 

ortum coepit fabella, quod Struthio ferrum va¬ 

leat digerere ; uti bene anim.advertit Har- 

maalt ^ ais de Hoenderen en Duyven dat met de 

Sieenkens en kalk doen ^ die fy c.oorjlikken. Waar 

door my xerbaalt is^ dat een Enivcgel, hebbende 

een gottdeViftolet doorgeflikt ^die tot fejlienaafen in 

in het gewigt afgevreeven hadt. Waar nyt het fa- 

belke van daan komt, dat de Vcgeljlriyfjen het yfer 

foiulen xertceren: ais Harveus ivel aantekent. 

Tab. IX. 
%. IV. ii. 

veus. 

Alimentum , quo Cochleae hae utuntur. 

Plantae funt aquaticae. Laóluca eas per aliquot 
dies fuftentavi, hacque Vel maxime dilecfaban- 

tur; ut & majora quaedam ejus folia penitus to¬ 

ta commanderint,poftquamnonnullorum dierum 
fpatio nihil comcdillent. Affidue vero tunc 

dentem linguamque exferebant: unde conjicie¬ 

bam, eas fame laborare. Cochleas Vinearum 

quandoque etiam pane fecalitio alui; cui quidem 

avidae inhiabant, ll prius pluvia emollitus erat. 

Tum autem temporis diftindtiffime videri potell, 
t]uonam eae modo comedant; praeprimis fi pa- . 

nis quam tenuiffirae confcillus fuerit. Quin,pofl;- 

quam prima illis vice panem hunc appofueram, 

altero mox die ad generandum fefe accingebant; 

ut hinc concluferim, panem ipfis valde copio- 

llim & efficax nutrimentum praebere. Teredo 

pariter pane admodum deledtatur. 

Super Cochleae hujufmodi domuncula infi- 

gnem Ovulorum numerum a flmili quadam Co¬ 

chlea depofitum fuifle aliquando deprehendi. U- 

niformi ea muco, oblongo, pellucido, inclufa 

haerebant, & ipfa etiam, cryflalli inflar, erant 

tranfparentia: intus autem in eorum meditullio, 

poft aliquot dierum intervallum, minima quae¬ 

dam confpiciebatur Cochlea, grifea, quae ju¬ 

giter fefe fimilem circumrotabat m modum; ac ' 

cerae particula femet in ampullula vitrea, aquae ‘ 

plena, circumvertit , quando ampullula lente ‘ 

invertitur. Eadem fere ratione minima haec ' 

Cochlea Aquatica fpontciiiTefta fua fefe gyra- ' 

bat, limpido innatans humori nullibi adhae- * 

refeere videbatur. Tertio a partu horumce Ovo- ' 

rum die contentae intus Cochleae incipiunt fla- ^ 

vefcerc, dein grifeae evadunt. 

Eodem , quo Cochlea haec prorepit corpo¬ 

re i i, etiam natat. Id vero hac ratione fit. Pri- i 

mo quidem Cochlea in aquis femet in dorfum i 

fupinat, totamque pedis corporis fui planitiem » 

fuperficiei aeris, aquae incumbentis , obvertit; l 

tum dein corpus fuum univerfum , concavae i 

inftar Conchulae prius incurvatum, fimilimotu, j 

ac Cochlea Vinearum, promovet: atque hoc t 

pacto in aquis natando lentiffirae progreditur ^ 

haec 

Het Voetfef dat deefe Slakken gebruyken, Jyn de 

, Waterkrujden-,en ik hebbe eenige dagen deeze onder- 

. honden met Salade^die fy graagaaten, felfs tot eeni- 

. ge grote bladeren toe, die fy heel opknapten, naa 

I dat fy eenige dagen niet gegeeten hadden ; fiekende 

. gedunrig haar tant en tong ujt, dat my deedt oor- 

deelen, dat fj honger hadden. De Wyngaart-Slak- 

j ken heb ik ook ivel met Boggenbroot gefpyfl, dat fy 

graag eeten, naa dat het in regentvater is getneekt 

gexoeefl. Op die tyt fet men heel diftinB, hoeJy 

eeten, voornamentlyk foo het broot heel dim ge- 

fneeaen is. En naa dat ik het haar de eerfemaal 

gegeeven had, foo begon den fy des anderen daags 

te teelen, dat my deed oordeelen , dat het broot 

haar felfs fubftantieus xoas. De Hout-xoormen eeten 

Ook feer geern broot. 

Op het Hoornken van een deefer Slakken vond ik, 

dat van een van deefe Dierkens een groot getal eyeren 

gefet vtas, die alle in eenparig, langvoerpig , en 

helder flym opgeflooten voaaren. De Eyeren felve 

voaaren ook doorlugtig als een cryflal, en binnen 

in haar fag men, naa eenige daagen, ^1?« grys Slax- 

ke , dat fg gedunrig omdraayde; op de voys als 

een flukje voafch fig in een glafe belleken met voa- 

ter omdraayt, voanneer men het belleken allenxkens 

omkeert. En haaji op defelve vtys foo drayde fg het 

Water-Slaxke daar binnen in fyn fchaal van felve, 

fonder dat het fcheen ergens aan vaf te fn, dry ven¬ 

de in een klaare vogtigheid. Op den 'derden dag , 

naa deefe eyeren gelegt fyn, foo fiet men, dat het 

befloote Slaxke geelagtig begint te voorden, en daar 

naa grys. 

Het Lichaam van de Slak, daar het tneede kruipt 

i i , daar fvoeint het ook meede .* En dat op deefe 

voys: eerftelyk foo keert het fg in het voater op fyn 

rug, en het buygt de ganfehe vlakte der voet van 

het lichaam tegens de fitperficie van de lugt, 

die op het voater ftaat; en voorts fyn gan¬ 

fehe lichaam als een hol fchulpken inbuygende, 

en dat door een bevoeging, als die van de Wyn- 

gaart-Slak , voortfettende; feo pet men het heel 

j lang- 
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haec Cochlea, fpeftaculum fane vifii quam 

jucLindiffimum hc exhibens. Ne vero So¬ 

lis radii aliquo modo ipii ofHciant; fuo e cor¬ 

pore illa nonnihil muci excernit, cujus ope 

Animalculum hoc ab omni aeftus diurni in¬ 

juria defenditur, tantoque aptius redditur nata¬ 

tui. Caeterum omnes in partes id iefe movere 

in aquis & convertere poteft , prout exigit ne- 

ceffitas. 

Ad inftituendam harum Cochlearum Anato¬ 

men, neceffumeft fuise teftis eas eximere : ita 

intra biduum moriuntur , & imbibita fimul a- 

qua tantopere extumeicuntj ut earum organa 

Genitalia quandoque in lucem prodeant, & A- 

natome facili negotio,hne moleilia, queat perfi¬ 

ci. Qiiodfi vero partes quafdam fauciaveris, 

omnia tantopere muco obvolvuntur, ut boni 

quidpiam efficere vix licear. 

Cochleam hanc ea depidtam dedi forma, qua 
eft,dura in aqua juxta vitri latus reptando ufque 

Tab IX aquae fummitatem adfcendit, ibique forami- 

^g. lY. d. ne fui Limbi in oblongum veluti tubulum 

elongato, extra aquas protenfo , ipiritum ducit, 

aè'remve infpirat. 

langfaam in hei ivater voort fwennnen , itat wo?;- 

derlyk fraj om te Jien is. En op dat de fon hem 

niet Jou beletten , foo fypert ujt fyn lichaam 

een iveynig /lym.,het geen dat het Dier ken voor alle 

ongemak van de hette des daags bevoaart ^ en in het 

fivemmen te heqnamer maakt. Voorts kan het zig 

op alle voyjen in het water bevoeegen en omdrayen^ 

naa dat van noden is. 

Om haar ie ontleeden .,moet menje ujt haar fchaal 

neemen, dan Jlerven Jj binnen tiuee dagen , en fy 

voorden ook door het indringende nxater voat uytge-^ 

(et, dat Jbmtyts haar Teelleeden doet voor den ds.g 

komen ; eti het maakt de Ontleeding heel ligt en ge- 

makkelyk. MaarJoo men het quetjl, alles voort foo 

Jlymerig.^ dat men niet veel kan uytregten. 

Ik heb de afbeelding getekent op de manier , als 

dit Slaxke in het voater tegens een glas kruypten 

boven aan de oppervlakte van het felvegekomen fynde 

Jyn aafjem en lugt haelt., naa dat het fyn opening 

van de Rand d, als een langvoerpig pypken uyt 

Jet Jynde.y bujten het voater heeftgejlooken. 

Cochlea Mirabilis, Vivijara ^ Cryftal- 

lina. 

Een Wonderbaarlyke, Levenbaarende, 

Grift al lyne Slak. 

Tab. 
fig.v. 

Miracula, quae nunc in Coch|ea quadam A- 

quaticafum propofiturus,adeomihividen¬ 

tur omnem fuperare fidem j ut nullus mirarer ,fi 
quisea inter res, quae fieri haud poffunt , aut 

inter Ovidii fabulas retulerit: ipfe enim ego , 

qui meismet ea oculis vidi, ob inexhauftam 3 

quae hinc elucet, in Operibus DEI Sapientiam, 

mire excogitata artificia, immenfamque Poten¬ 

tiam , tantopere attonitus & perculfus fum; ut 

quafi haud aliter queam, quin omni fere mo¬ 

mento de iis cogitem. Videbar mihi uni verlam 

penitus Cochlearum naturam exadle ita jamjam 

indagafle j ut tandem, ex multis diverfisque ob- 

fervatis lingularibus, gcnei'ales regulas cudere 

mihi liceret. Verum quo in mirificis DEI O- 

peribus inveftigandis progredior ulterius, eo la- 

ne magis magifquc comperio, ea omnia humani 

ingenii atque intclligentiae limites tantum exce¬ 

dere, quantuiq abeft, quo minus mortalis EIo- 

mo, qui revera nihil eft, infinitas atque incom- 

prchenfibiles DEI Perfedtionesperferutari queat. 

IX- Cochlea Aquatica, quam nudam, fine Calyce, 

heic produco <z, in follis Hollandiae,magnifque3 

& aquam dulcem vehentibus, fluentis, nume- 

rofa repetitur, plerumque in vadis horum are- 

nofis, 

De wonderen^ die ik tegensvooordig in een Wa- 

ter-Slaxken fal voorftellen , die fyn by my 

Joo groot, dat ik het niet vreemt fal vinden , iti- 

dien iemant die voor onmogelyk fou uytkryten, of 

onder de fabnlen van Ovidius tellen, en ik felve , 

die haar gefien heb, ben nog fio verbaajl vanweegen 

de onnavorfchelyke voysheid, uytvindingen , en al- 

magtigheid GODS in fyne voerken , dat ik daar 

haaji alie ogenblik op kome te denken. Ik heelde mj 

in, dat ik nu de natuur der Slakken deenemaal voel 

onderfigt hadde, foo dat ik uyt veele en verfiheyde 

befondere ondervindingen nu genefale regelen fou 

kunnen 771 aaken. Maar hoe meerder GODS voonder- 

voerken naafieke , hoe ik meer en ineer bevinde , 

dat die alle het oordeel en begrip van Menfchen fio 

ver overtreffen ^ als GO Dl' felve endoorfoekelyk en 

onnafpeurelyk voor den ydelen Menfch /V, die in der 

waarheid een enkel niet is. 

Het Water-Slaxke .^dat ik naakt en finder Hoorn- 

ken uitbeelde a, vint men in Hollmt in de Slooten, 

als ook in de groote en foete Revieren, in groote 

menigte , daar (y gemenelyk op de fantgronden, of 

V V 
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nofis, aut ubi lapides quidam dantur, delite- 

fcens. fiifoflfis autem Se juxta plantas aquaticas 

reptat, Sc in limo, quo pabuli vice utitur, 

aeque ac argilla , in qua primum eam inve¬ 

ni. Unde adeo immunda evadit, 6c fordium 

veluti crufta obducitur, ut omnis, quae in Cu¬ 

te vel Calyce ejus datur,elegantia fere peflumeat. 

Propterca Calycem heic a Cochleae corpore de¬ 

fregi , folaraquc Cochleam, Calyce orbam, re- 

praefentavi. Calycem tamen, quia lingulari 

atque eximio gaudet ornatu, Sc obfervatu quae¬ 

dam digna habet, deinceps ita depidtum dabo, 

uti ipfo in utero integer adhuc Sc fine ulla labe a 

me repertus fub microfcopio comparuit. Quam¬ 

vis enim nonnullas ejufmodi Cochleas, iis,quas 

icone exhibeo, minores, in fluviis invenerim, 

quarum cuti nihil fordium accreverat; tamen 

pulchritudinem Calycis earum nunquam peni¬ 

tus illibatam videre mihi contigit. 
Tab. IX. jCochlea hac extrinfecus notari meretur Ca- 

b.'cc '. dcJ. put h. Cornicula ejus cc^ Oculi dd. Vulva e, 

e. f.g.h. Branchiae/, Limbus^, corporis Convolutio/.», 

ii/. Sc denique Pes /ii, quo fuper collocatum efl: 

Calycis Operculum Caput b, ab aliarum 

omnium Cochlearum capitibus fefe diftinguit, 

quod Sc magis extra corpus porreftum, Sc fpc- 

ftabilius fit, neque introrfum reducatur, fed 

tantum cutis corrogatione nonnihil abbrevietur. 

Anterius exigua quaedam apertura , Oris nimi- 

rum , cernitur. Cornicula cc, in extremis fuis 

acuminata funt; atque ad radicem eorum, qua 

in utroque capitis latere e corpore pullulant, O- 

CLiIi haerent, qui paulo altius, quam in aliis 

Cochleis Aquaticis,collocantur,Schine quodam¬ 

modo cum Oculis Animalium teftaceorum conv^e- 

niunt. Omnes hae partes nigro fuper fundo punStis 

luteis quam elegantiflime variegantur. A latere 

dextro Uteri vel Vulvae confpicitur extremitas, 

quam Cochlea quandoque, fubter limbum, ex¬ 

tra domunculam fuam protendit: mufculari ea 

flibrica gaudet, Sc hinc a Cochlea pro lubitu 

aperiri contrahique poteft. Quae ratio efl, qua¬ 

re eam prima fronte pro apertura Limbi habue¬ 

rim. Supra Caput quinque cernuntur fub Lim¬ 

bo appendices, quas ego Branchias efle exifti- 

mo. Limbus quam proxime, uti in aliis Co¬ 

chleis, comparatus efl, at forti adeo atque no¬ 

tabili motu haud cietur ; quamvis texturae fit 

robuftioris , firmioris , multoque tenacioris. 

Corporis gyratio, uti in aliis Cochleis, fefe ha¬ 

bet. 
Verum Pes, five ima corporis pars, qua Co¬ 

chlea prorepit, tanto notatu dignior efl; utpote 

cui 

daar eentge fteenen leggen, gevonden ivorden. In 

de Sloten krnypen Jy langs de u'aterpUmten , en 

in de modder, die Jy tot haar voet fel gebniyken , 

als ook de kley; daar ik Je de eerjie maal in gevon¬ 

den heb. Waar door Jy foo vnyl en bekorji wor¬ 

den , dat alle de frajigheid van haar huyt, of hoorn- 

ke Jedorven voort. Daarom heb ik dit Hoornke van 

het lichaam afjebrooken, en het Slaxken alleen fon- 

der fyn Hoornken vertoont: het geen ik egter om 

Jyn bejbndere en uytfleekende frayigheiden om de 

ondervindingen die daar ontrent waar te neemen 

fyn., foo fal vertonen , als ik het door een verdroot- 

glas heb gefen^ en op die manier foo als ik het 

geheel ongefchonden in de lyfmoeder Jelfs gevonden 

heb. want hoewel ik Jommige van deefe Slaxkens, 

die kleender waaren als ik aytbeelde , met een onbe- 

groejde huyt in de revieren bevonden heb, Joo is al- 

tyt de frajigheid van haar Hoornken gejehonden van 

my gefien. 

In dit Slaxken is uyiwendig opmerkelyk fyn Hooft 

^tfyn Hoornkens cc., de Oogen ddi, de Schamel¬ 

heid de Kuwen f, de Rand g, de Dray van Jyn 

lichaam h en de Voet i i i, daar het Dek fel k van 

het Hoornke op geplaatji is. Het Hooft b verfchilt 

van alle de andere Slakken, in dat het verder en 

kenneljker buyten het lichaam jlaat , en ook dat 

het niet inwaarts getrokken wort, als maar alleen^ 

dat het door het rimpelen van het vel wat verkort 

wort. Voor aan fiet men een kleene Opening, dat 

de Mont is. De Hoornkens c c, fyn fpits op haar eyn- 

den, en om laag, daar Jy aan weerfyden van het 

Hooft uyt het lichaam fpruyten, Jyn de Oogen, die 

wat verheevender, als in de andere Waterjlakken, 

geplaatji Jyn, waar door fy eenigfins met de Oogen 

in Schulp dieren ovireenkomsn: de couleur van alle 

deefe deelkeJis befaat in een Jwarte gront, die met 

geele jlippelen feer fray gemarmert is. Aan de 

regter Jyde Jïet men het uiteinde van de Lyfmoeder 

en Schamelheid,die hy Jomtyts buyten Jyn Hoornken 

onder de Lip uytfteekt.- defelve is mufculeus , en de 

Slak kan die naa fyn believen openen en contraheeren. 

W.iarom ik die in het begin voor de opening in den 

Lip aanfag. Boven het Hooft fiet men vyf aan- 

hangfels onder de Lip , die ik voor de Kuwen neem. 

De Lip of Rand is ten naafien by als in andere Slakkem 

maar Jy heeft die fierke en merkelyke beweeging 

niet ^ hoewel fy vafier en fterker van maakfel /V, 

fynde ook veel tayer. De Dray van het lichaam 

komt over een met de andere Slakken. 

Maar aanmerkelyker is de Voet, of het heneden- 

fie deel des lichaams, daar de Slak meede kruypt, 

om 
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cui Cochleae Operculum accrevit. Operculum 

ifthocnecos, nec lapis efc, fed unguium natu¬ 

rae affine: unde & in Muricibus Unguis, vcl & 

Unguis odoratus vocatur j. quia uitum , Cafto- 

rei inftar,olet,atque ad Uterinas fuffbcationes u- 

fu venit. Uujus autem Cochleae, de qua heic 

agimus. Operculum fi uritur, haud ingratum 

olet. Elegans autem efl; fabrica ejus; quum ve- 

luti e plurimis confiet aiinulis, fubrotundis, ple¬ 

nitudine vel remiffione coloris inter fe difiercnti- 

bus. Interna facie in foveam, vel Conchae in- 

fiar, nonnihil excavatum efi. Cauda corpori?, 

cui Operculum iftud impofitum efi, validis huic 

Mufculis infigitur , quorum ope Operculum 

verfus Os & Cornua circumfleóli, incurvari, 

imo complicari potcft; quando Cochlea fuum 

in Calycem fefe recipit, atque hac vcluti fecu- 

ra foricula, quam ufque lecum portat, intra do¬ 

munculam fuam femet occludit, ab omni pericu¬ 

lo tuta immunis. Id autem fic fadtitat Co¬ 

chlea , quotiefcunque vel leviffimum quendam 

motum infolitum in aqua percipit; fiquidem ea 

meticulofius aliud haud noverim Animal. Cae- 

terum quam tardiffime prorepit, & corpore pa¬ 

riter fuperficiei aeris oppofitb fuper aquis natati 

prout de vulgari Cochlea Aquatica jam ante com¬ 

memoravi. 

Elae funt externae hujus Cochleae partes: ve¬ 

rum quot in ea dantur partes internae, tot fane 

miracula, tot res inauditae, quae forte nemini 

liadlenus in mentem venere, ibi animadvertenda 

fefe ofierunt. Quare Atheos omnes, qui minu¬ 

torum horum Animalculorum generationem for¬ 

tuitam cafuique obnoxiam appellare non veren¬ 

tur, hafce ad epulas invito, ut foli DEO glo¬ 

riam dare addifeant. 

Si quis Anatomen hujus Cochleae facere 

fufeipit,tantopere mox ea in domunculam fuam 

fefe retrahit,Operculumque fiium huic adeo ar- 

dte apprimit, ut vel cufpidem aciculae eo infi- 

nuare haud liceat. Quapropter domunculam, 

quae admodum firma efi, prius forcipe applana- 

ta confringere, Cochleamque fufpenfa manu 

inde eximere oportet. Tuin vero fimul obfer- 

vatur, quod Mufculi ejus itidem quam validiffi- 

me huic ejus Calyci inferantur,Sc quidem Caly¬ 

cis parti maxime anteriori. Quoufque vivit 

haec Cochlea, ejus Anatome vix ac ne vix qui- 

Ta’ IX inftitui poteft ; quum Operculum illa 

fig.vi,«^?. fuum ^<3! penitus contra anteriores corporis par¬ 

tes ita incurvet, ut id geminate complicatum fit. 

b- Accedit, quod Sc Os &; Cornicula b, tum quo¬ 
dammodo intrahantur. 

■om dat het Dekfel van de Slak daar op vafl gegroeit 

Dit Dekfel is nog heen^ nogJleen, maar het 

komt over een met de natuur der nagelen. Waar- 

om het hl de Purper-Slakken den naam van een Na- 

gelgegeven is, en ook een riekend Nagelke, om. dat 

het als Beversgeil ruykt , veanneer het gebrant 

wort, en tot de opflyging der Lyfmoeder geappli 

ceert. Bn ddt Dekfel gebrant fynde heeft geen on- 

aangenaame reuk. Het is feer aardig van nuukjel, 

als ujt verfebeyde rondagiige ring ekens , die ver- 

fchillig in de hoogte en bleekte van de couleur fyn, 

beflaande. Van binnen is het kuyls of fchulps ge- 

voys, en wat ingeboogen. De Start van het lichaam, 

daar dit Dekfel op fiaat, die ^vort met fterke muf 

culen het felve ingeplant, voaar door hy fg tegens 

de Mom en de Hoornen kan aan-buygen , en V fmen 

vouwen, wanneer het Slaxke fig in fyn fchaal ver¬ 

trekt, en fyn felve als met een verjekerde deur, 

die het altyt met fg draagt, binnen in fyn hoornken 

opftuyt; daar het voor alle perikel bewaart is. En 

dit doet het Slaxke op het minfle ongewoon bewee- 

gen, dat bet verneemt in het water , want het is 

een van de aldervreesagiigfie Dierkens, die ik kenne. 

Het knijpt feer traag, en het fwemt ook met fn 

lichaam tegens de vlakte van de lugt op het water j 

als ik in de gemeene Water-Slak heb aangetekent^ 

Dit fyn de uytwendige leeden van dit Slaxken 

maar foo veele inwendige deelen, als daar fyn, f o 

veele wonderen en ongehoorde faken, en dingen, 

die mogelyk noit in de gedagten fyn gekomen, fyn 

aldaar te bemerken. Waarom ik op dit banket alle 

de Atheijlen nodige, die de voortteeling defer kleyne 

Dieren by geval geboorne noemen : en fy fullen 

GODTalleen die eere. leeren te geven. 

Wanneer men dit Slaxke ontleeden wil , foo 

kruypt het foo fterk in fyn Hoornken,en het fluyt fyn 

Dekfel daar Jo digt op toe , dat ^er de punt van een 

naait niet tujfchen mag. Waarom nien het Hoornke, 

dat heel fterk is, met een platte nyptang eerft moet 

breeken; en het Slaxken daar foetelyk uyt neemen. 

En als dan fiet men ook , dut fyne Mufculen daar 

feer fterk ingeplant worden, en dat haaft heel voor, 

aan in het Hoornken. Het Slaxken levendig fynde, 

foo is defe Anatomie niet wel te doen; om dat bet 

fyn Dekfel aa geheel tegens de voorfte deelen van 

het lichaam aan buygt; waar door het lyf dubbelt 

te famen gevouwen voort. En ook foo worden de 

Mom, en de Hoornkens b cnigftns in getrokken. 

Se- Vv a De 
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Sc(5{:io autem inchoari debet proxime ad Vul¬ 

vam c, ibique forficula difeindi Limbus: quo 

faébo , quatuor partes diverfae in confpedtum 

veniunt. Exiguus nimirum Margo quidam,ele- 

gantiffime complicatus exitus intdlini redii# : 

Branchiae dcin/", quarum aliquot extra Limbum 

in icone priore jam funt exhibitae: tandemque 

Uterus quem diifccando adapertum heic de¬ 

lineavi una cum vivo foetu intus contento, qui 

vivens paritur ab hac Cochlea. 

Limbus fingulari quodam haud gaudet fora¬ 

mine, uti in aliis vel Terreftnbus vel Aquaticis 

Cochleis; fed fere totus undequaque patefeit: 

novit autem Cochlea mufculolas Limbi partes in¬ 

ternas ita movere, atque extra Calycem evolve¬ 

re ; ut aerem hac ratione ejus in cavum adducat, 

qui poftea rurfus inde excutitur, quando Co¬ 

chlea intra lapideam fuam cutem femet recondit. 

Atque fic quidem exihs ille Margo complicatus 

fiicillime confpici poteft, cujus plicas ego, five 

rugas anfradluofas, a curvatione & contradlione 

corporis oriri cenfeo, Quodfi particula haec d 

difeinditur, patet, eam non efie nifi congeriem 

tranfparentium, criftallinorum globulorum, ma¬ 

gnitudine inter fe aequalium, qui naturae omnes 

funt lapideae, ut fab cultro vel forfice ftrideant- 

Cornicula, tum pars Oris fuperior, multaeque 

aliae hujus Animalculi partes, itidem omnia la- 

pidefeunt, & hinc arenae inflar ftridorem edunt, 

ubi ori ingeftac nonnihil commanducantur. 

Mifcui hinc ipfis fpiritum Vitrioli, quocum ve¬ 
hementer efiervefccbant. 

Igitur vel prima haecce obfervatio jam fingu. 

laris admodum & rariffima efi:, attentamque me¬ 
retur animi adverfionem, quomodo Omnipotens 

DEUS Animalculum potuerit fabricare, quod 

veluti e lapillis conllans ipfas tamen has fuas par¬ 

tes movere, agitare, contrahere, introrfum du¬ 

cere atque extendere valet; quoniam Mufculi 

horumque Tendines iis interferti funt, &per eas 

decurrunt. Quis autem deferibat, quanam ra¬ 

tione Venae, Arteriae, & Nervi ibidem contex¬ 

ti, digefti, atque collocati fint? Nemo fime^ 

nifi qui omnia haec fabrefecit. Ifta globulorum 

cryftallinorum congeries in Corniculis praepri- 

rnis adeo efi: dives; ut fpatium fere non liceat 

invenire , in quo didlae partes collocatae 

queant concipi. Ut adeo vel inde folum luce 

meridiana clarius innotefeat, quanta artificia, 

inaudita miracula, Oculatifiamus ifte Architeólus 

in Bibliis fuorum Operum recondiderit. 

Qtiodfi Intefiinum redlum # aperitur, cerni¬ 

tur id terreftri quadam materie, grifea, reple¬ 

tum, 
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De opening moet gefchieden naafl aan de Scha. 

'rnelheid z^daar men de Lip of Rand moet doorknippen 

met een fchaarken; dan Jiet men daar vier hejhndere 

deelen. Als een feer aardig ^t Jkmen-geplojt Rant- 

ken d. De opening van den Endeldarm e. de Ku- 

voen £ Waar van eenige in de voorgaande afbeelding 

hujten de Rand alreede vertoont fyn. En dan de 

Lyfmoeder g,,die ik open gefneeden getekent hebben 

een levendige vrugt van een Slaxken daar in^ dat 

levendig van hem gebaart wort. 

De Lip of Rand heeft geen befondere opening^ als 

in de andere Lant-en Waier-Slakken ; maar hy is 

ten naaflen hy haafi heel open , en de Slak weet de 

mufculeife inwendige deelen daar van Joo te hewee- 

gen, en hujten het Imrnken te buygen, dat hy daar 

door de lugt in haar holte haalt, die hy dan daar 

weer uytblaafi, als hyfg in fyn fleenige huyt ver~ 

fchuylt. Hier door kan men dit famen geployt Rant- 

ken heel ligtften. En ik oordeel dat deefe ployen^ 

of kreukelige vouwen , ontflaan uyt het bny- 

gen en ^t famen trekken van fyn lichaam. Als 

men dit Deelken d doorfnyt, foo Jiet men, dat het 

(ten vergadering is van doorlugtige CriJialljne 

Klootkens, van een eenparige grootte, die alle te 

famen van een fieeniigtigen aart fyn : Joo da^ 

het mes en de fchaar daar op knarfi en kraakt. De 

Hoornkens en het bovenjle gedeelte van de 'Mont, en 

veele andere deelen van deefe Slak, die fyn al te 

famen van het felve maak fel, foo dat als men deefe 

deelkens in de mont neemt ^en wat kauwt fy alle 

kraaken als fant. Hierom vermengde ik haar metgeejl 

vanVitrioofdaar f feer Jierk mee de effervejceerden. 

Dit is dan al een feer raar e ondervinding en het 

is ook wel aan te merken , hoe de Almaotise 

GODT een Dier ken heeft weet en te maaken ^ dat’» 

als iijt Jïeenkens bejiaande^ egter die deelen roeren^ 

beweegen, en te famen trekken kan, als ook haar 

inhaaien en ujtfleeken: om dat de Mufculen en 

haare pefen daar tujfchen in gevoegt fyn , en daar 

doorloopen. En wie fal befchryven , hoe de Aderen, 

de Slagaderen, enSemneen aldaar van niaakfef or¬ 

der , en ftuatie fyn ? Voorwaar niemant , als 

Hy die dit alles gemaakt heeft. Deefe verfameling 

van Criflallyne Klootkens is in foo een merkeljke 

qiumtiteit in de Hoornkens ^ dat men daar haafi geen 

plaats ftet, om de gefeyde deelen in te concipiëren. 

Soo dat hier uyt alleen tneer als over klaar bljkt» 

wat inventien en ongehoorde wonderen die Algeoog- 

de ArchiteB in den Bybel fjtier fchepfelen verbor¬ 

gen heeft. 

Als men den Endeldarni e opent , foo fiet men 

haar met een aardagtige gryfe fubflantie vervult, 

en 
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fa ra 5 atque plurimis intus membranaceis mx-'^en vanbinnen is Jy met veele vUeJigs en nerveufe 

veifque interlepimentis , ranquam valvulis, c-' ajfchtitfelen, als inet klapvliefen, feer aardig ver-- 

legandllime diflinélum, continuo magis ma- deelt^ veordende geduurig voyder ^ tot Jy door de 
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gifque ampliari; donec tandem Hepate trajeclo, 

tenuibufque ïnteftinis conftitutis, in Ventricu¬ 

lum definat, qui tenuis veluti tubulus efle vide¬ 
tur. Excrementa, quae Cochlea haec reddit, 

congeries quafi fhnt ovatarum particularum , in¬ 

ter fc mutuo concatenatarum; cujufmodi & in men. 

ipfis revera ïnteftinis reperiuntur. 

Partes, quas Branchias voco/', itidem per¬ 

quam mirabiles funt, & nitido ordine atque lon¬ 

gitudine aequabili ad latera Inteftini recti col¬ 

locatae, hoc ipfum longo fatis fpatio in corporis 

ufque curvaturam comitantur. Eas fi confpi- 

cillo perluftres,pe6tinem veluti referunt latis den¬ 

tibus ferratum j quamvis mollitie omnes atque 

teneritudine membranulis affimilentur. Prin¬ 

cipio particulas hafce credideram membranaceas 

effe Uteri expanfiones : verum ex fitu atque 

fabrica poftmodum multo eas magis cum Bran¬ 

chiis convenire didici. 

Uterus, qui, ut diximus, apertus heic re- 

rig.vi.i-. praeftntatLir^, hacce in Cochlea ibi loci fitus 

eft, ubi in Cochlea Operculari Inteftinum re- 

dtum confpicitur. Quum lente eundem aperi¬ 

rem, mox fub tunica ejus fuperiore, quam cum 

Limbi cute communem habet, congeries mihi 

occurrebat particularum oblongarum <j!,numero- 

filfimarum, & longitudine & craffitie & figura 

nonnihil diferepantium; quas cum de locis fuis 

dimoverem, omnes vivere & totidem vivos efie 

Vermiculos, quot ejufmodi particularum ibi ap¬ 

parebant, comperiebam. Intus in his Vermicu¬ 

lis oblonga & cranfparens confpiciebatur ftria h, 

cinereo-grifea. Quum vero Vermiculum talem 

difl'ecare fufeiperem, bini e quolibet, imo terni, 

& nonnunquam quaterni prodibant intus con- 

dufi Vermiculi, eadem propemodum, ac Gy¬ 

rinus Ranarum , vel Cuculus marinus, figura, 

Capite crafib/z, Caudaque tenuit, donati. Prio¬ 

res quidem Vermiculi tardiufcule femet move¬ 

bant; at haec Animalcula, aquae immifla,quam 

velociffime pronatabant, fuafquc caudulas forti¬ 

ter admodum in flexus contorquebant. Fateor 

ifthaec attonitum me reddidifle, qui minime 

praevideram ,tot atque tanta uno in Animaculo 

miracula mihi cfle occurfura, meque ignoran¬ 

tiae & caecitatis meae, quoad caufas horumee 

omnium, tantopere convidtum iri. 

Omnes hi Vermiculi particulam monftrabant 

fubrotundam, per medium ip forum corpus 

tranfparentera; ad caudam vero nonnulli emine¬ 

bant 

Tig.vii I 
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Leever lopende^ en de dunne darmen makende, in de 

Maag eyndigt, die als een fyn pypke Jchynt te Jyn. 

En de uytvieipfelen, die dit Slaxke loji, fjn als een 

vergadering van ovale hroxkens ^due aan een gefcha- 

kelt fyn : en men fiet fe ook wel foo in de dar- 

De Deelkens, die ik Knuwen noeme f, fyn mee- 

de feer voonderlyk , en met een nette order, en een 

eenparige langte, aan de jyden van de regter darm 

geplaatjl, die Jy al heel ver in de hogt van het li¬ 

chaam volgen. Als men die met een vergrootgla^ 

bef et, foo vertoonen fy haar als een kam met hreede 

tanden; hoewel Jy alle week en teer als vlieskens 

Jyn. In het eerjl nam ik deefe deelkens voor de 

vliefige uytfpantfelen des Lyfsmoeders. Dannader- 

hantfag ik, dat haarptuutie en maakjel veelmeer 

met de Kuuwen overeenepuam. 

De Baarmoeder, die,als gefegt,open getekent is 

g , defelve is in dit Slaxken geplaatfl , al waar 

men den Endeldarm in de Caracol pet. Als ik henn 

langfaam opende, Joo bevond ik, dat effen onder Jyn 

hovenfte vlies , dat hy met de huyt van de Lip of 

Rand gemeen heep ' een vergadering lag van een 

feer groot getal langwerpige deelkens ti,die eenigfms, 

po in langte, als dikte , en in figuur verfcheelden. 

Maar als ik defelve van haar plaats beweeg de , foo 

bevond ik, dat fy alle leefden , en foo veele levende 

wurmkens waaren , als haar van die deelkens al¬ 

daar vertootiden. Binnen in haar fag men een lang¬ 

werpig en doorfchynent ftreepken b, dat afgraau 

van couleur 'was. Maar als ik nu dit Wurmken 

wilde ontleeden, foo quanten uyt ieder twee , en 

ook wel drie, en fomtyts vier bejloote Wurmkens; 

van figuur haajl, als de Gyrinus der Kikvorfchen, of 

de Zeehaan, die een dikke kop a eip dunnen Start b 

hadden. De vorige Wurmkens beweegden haar traa- 

gelyk, maar deefe Dierkens Jwommen [eer vaar¬ 

dig, als ik haar in water ley, en Jy beiveegden 

haar fiart feer flerk inhogten. Ik moet bekennen, 

dat my dit verbaafde, alpo ik geenfins dagte , dat 

ik foo veele wonderen in een Dierke fou {indek¬ 

ken: en dan ook, dat ik myne onwetentheid en blint- 

heid, ontrent de oorfiaken van dit alles, fou leeren 

kennen. 

Alle deefe Wurmkens hadden een rondagtig deel- 

ken, dat daorfchynende was, in het midden door 

haar lichaam, en op de fiart eenige weke penne- 

X X kens^ 
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bantapiculi, molles ^ pilis fimiles. Excremen¬ 

ta in iis detegere haud potui. Ipfuraque Ani- 

malcLilum, advcrEis folem raicrofcopio confpc- 

6lum, videbatur totum ex minutis veluti arenuq 

lis conflare. Poflquam deinde omnes hafce par¬ 

ticulas de loco füo exemeram, novum denuo mi¬ 

hi miraculum fefe offerebat: totum videlicet 

Uteri Tubum e cryftailinis itidem lapillis confla¬ 

re oblervabam, qui aeque hcic numerofi, con- 

fertique fupra fe mutuo erant, fimilique ordine 

digefti, ac circa Cutem, Marginem complicatum, 

Cornicula ante commemoravi. Unde ego 

quidem exillimo, pofle Animalculum hoc cru- 

flae Corallinae, quae durum Corallium ambit, 

quam aptiffirne affimilari; Cutis enim, quae 

Coralliorum ramos inveflit, ejufdem fere efl 

fabricae, atque a fubjacente materie Corallina 
itidem levi negotio feparari potefl. Qiiin & 

Corallii apices fimili mollitie gaudent, quos una 

cum Crufta ctiamnum molles deprehendi, pofl¬ 

quam Corallium jam aliquot menfium intervallo 

extra aquas haeferat j quemadmodum in epiflo- 

lis, de Corallio a me conferiptis, efl videre. 

In Cochlea Aquatica vulgari pariter particulas 

quafdam rotundas, cryllallinas, hinc inde in 

corpore vidi, quas reor ejufmodi quoque fuifle 

lapideos arenarum globulos. In Intcflino redlo 

illius Vermiculi, e quo Mufea Tabanus ex- 

crercit,fimile quid itidem obfervavi; uti in ejus 

hifloria deferibam atque repraefentabo. 

Qtiando autem Uterum deinceps ipfum ape¬ 

riebam , magis adhuc attonitus reddebar. In eo 

enim Cochleam minorem inveniebam omnibus 

numeris abfolutam , quae fuis jam e membranis 

proruperat, & Utero exemta mox natabat atque 

in aqua prorepebat, eandem monflrans indolem, 

cofderaquc mores, ac ipfa major Cochlea ejus 

miter. Ita didici, Animalculum hoc vivas pare¬ 

re Cochleas, Pifi vulgaris magnitudine a, do¬ 
muncula praeditas operculoque fatis duris, 

& porro omnibus fuis partibus abfolutas atque 

perfcdlas. 

Domuncula haec b, mictofeopio objedla, 

fpcAaculura exhibebat, quo aliud elegantius vix 

imaginari licet. Quatuor nimirum contorta 

erat in fpiras, quarum inferior maxima fenfim 

fuos diminuebat flexus, donec in apicem fub- 

obtufum defineret, turbinem luforium prope 

referens. Praeterea tunica etiam vel Perioflco 

erat obducla, feptemque feriebus pilorum fe- 

taceorum c &c. eleganter admodum 6c ordi¬ 

nate exornata. Caeterum & maculae quaedam 

nigrae hinc indeconfpiciebantur,ab intus tranfpa- 

ren- 

MMERDAMMII 

kens ais hajrkens. Uitiverpfelen kon ik daar niet io 

Jïen. En het Dierke Jelve, tegens de lugt met een 

vergrootglas hejien fynde , dat vertoonde Jig als of 

het d eenemaal uyt kleene fantkens bejlont. Maar 

als ik nu alle deefe deel kens uyt haar plaats geno-^ 

men had, foo fag ik iveer een nieu voonder : te 

V! eet en, dat de ganfehe Pyp des Lyfsmoeder meede 

uyt Cryflallyne Jleenkens bejiont, die daar foo veel 

in getal, en foo digt op malkanderen voaaren , en 

ook in fuiken order, als ik ontrent de Huyt , het 

famen geployt Rantken , en de Hoornkens aangete- 

kent heb. Soo dat ik eordeele , dat dit Dierke heel 

bequaatn met de Koraale korf kan vergeleeken 'wor¬ 

den , die het harde Coraal omvangt: want de Huyt, 

die de Coraal takken omvangt, is haaf even alleens 

van maakjel, en ook heel ligt van het onderleggen¬ 

de Coraal af te fiheyden^ En Joo week fyn ook de 

punten van het coraal, die ik met de Korf nog week 

heb bevonden , felfs naa dat het eenige maanden uyt 

het water was geweefi, als men kan zien in de 

brieven van my , ontrent het Coraal gefchreeven. 

In degemeene Waterfak^ heb i!^ hier en daar in het 

lichaam meede eenige ronde Cryflallyne deelkens ge- 

[ien, die ik my nu inbedde , dat meede diergelyke 

fleenige fint klootkens fyn. En in den Endeldarm 

van de Wurm, daar de Vlieg Tabanus uyt gr oeyt , 

heb ik meede iets diergelykx gefien , als ik aldaar 

befchryven en vertoonen fal. 

Maar als ik nu de Lyfmoeder felfs opende, foo 

ftond ik nog meer verfet. Want ik vond daar een 

heel vohnaakt Slaxken in, dat al uyt fyn vliefen 

gebroken was, en'^t geen, foo draa ik het daar uyt 

genoomen hadde , ging Jwemmen , en in het water 

kruypen: en het vertoonde den felven aart en defelve 

manieren ,■ als de Moeder Slak felve deed. Dit deed 

myfien, dat dit Dierke levendige Slakken baarde , 

van grootte als eengemeene Ert a, 7net een redelyk 

hart Hoornken, alsook fn Dek fel, en voorts in al- 

Ie Jyne leeden volmaakt en volkomen. 

Dit Hoornke b, met een vergrootglas hef en (yn- 

de ,güf het frayfte gefgt, dat men fig fou kunnen 

imagineeren. Het heftont uyt vier omdrayingen^ 

fynde de onderfle de grootfle, die allenxkens in Jyne 

bogten verminderden, tot hy in een flompagtig punt- 

ken eyndigde, en haafl als een fpeel-tol fig vertoon¬ 

de. Vorders was het met een vlies of beenvlies 0- 

vertrokken, en met /even rygen c &c. van borflel- 

achtige haaren, wonder aardig en ordentelyk opge- 

fchikt. Voorts fag men hier en daar eenige Jwarte 

vlaxkens, die van het doorfchynende lichaam qiiaa- 

mtn 
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rente corpore productae. Guttatis porro linco-j 

lis diftinguebatur, aliiique ftriis, & crenatisco- 

ftulis, filamentofis, quas omnes haud delinea¬ 

bo, ne iconis magnitudo nimium excrefcat. Quin 

& fatis otii ad tot res delineandas mihi haud fup- 

petit. 
Haec omnia quam certiffimemihi adferuebant, 

quod domuncula , five Os lapideum , vera fit 

Cochleae cutis- quum ipfo heic in Utero non 

fua iblura tunica, fed & pilis fuisjam gaudeat. 

Imo & citra ullam contradiftionem hinc doce¬ 

mur, quod omiies hae partes aeque nutriantur &C 

fuftententur ,ac molliores Cochleae partes. Qua¬ 

propter etiam granula lapidea, cryftallina , air 

te deferipta, in Cochlea juvencula & tenella 

multo fiunt minora, quam in adultiore. 

Domunculam hanc, una eum fuo Aniraalcu- 

lo, in Utero undequaque liberam reperio, nec 

ejufimodi tunicis, qliae Secundinas conftituunt, 

involutam. Unde fiufipicari quodammodo li¬ 

ceret, utrum forte pars haec,quam Uterum vocoj 

potius fit Oefophagus, & hinc Animalcijlum 

iftud duntaxat a Cochlea devoratum fuerit. Ve¬ 

rum aliam cum dilTecarem Cochleam, duodecim 

ibi inveniebam Ova perfedla, in Utero haeren¬ 

tia jfiuo fingula funiculo Umbilicali aa^ nonnul¬ 

la autem binis etiam funiculis b b, adfixa. Fu¬ 

niculi prope Ovum nonnihil latiores erant, at, 

qua cum Utero connedlebantur, tenui fimiles fi¬ 

lamento. Adhaereficebant autem in medio fere 

Uteri ad exiguam quandam futuram. 

Sex Ova priora, quae anterius fita erant, Co¬ 

chleam quodvis minimam fua cum domuncula 

& alimento continebant, cujus Cochleae cor- 
pufcLilum,extra tefl;am,in alimenti materieexten- 

fum jacebat. Et primum quidem Ovum Co¬ 

chlea majore, alterum vero, tertium, quartum 

& quintum minore gaudebant. At in Ovo 

fexto nonnifi apiculum videbam, cujus Tefta 

nondum erat confpicua. 

In reliquis fex Ovulis, quae paulo erant mi¬ 

nora , nihil quidquam adhuc dabatur confpicere; 

quum & prae teneritudine tranfparentia , &: 

unicoloria effent. Ea autem aperiendo didici, 

multo tenaciorem in iis contineri humorem, 

quam quidem in prioribus. 

Sex Ova anteriora magnitudine Pifum vul¬ 

gare aequabant, Choj-ioque & Amnio erant vc- 

llita, tenerrimis atque tenuiffimis, per quae con¬ 

tentam intus Cochleam ccc, languide fefe mo¬ 

ventem, licebat confpicere. Amnion caeterum 

totum memorato repletum erat humore , ut- 

pote vero Cochleae alimento j intra quod Co- • 

j men. En dan nxias het veoris onderjcheyden m?tflip^ 

peligeJireepkens en andere Striepkcns^ en in gekerfde 

dradige ribbekens^ die ik alie niet wil afbeelden^ 

om dat ik de figuur niet al te groot tnaaken Jou. En 

oofom dat my de tyt ontbreekt om foo veele dingen 

te tekenen. 

Dit alles bevefiigde my ganfichelyk, dat de Hoorn^ 

of het Steen-been, de 'Vsaaragtige hujt des Slax is { 

want het heeft alhier in de Ljf 'mocder felfs niet üD 

leen fiyn vlies maar ook fyne h^iyren. Dat van 

gelyken onweerfpreekelyk hagtig bcwyd , dat alle 

dcefie deelen meede gevoet en onderhouden worden ^ 

foo voel als de w'eeke deelen van de Slafi En daar-‘ 

om foo fiyn oof de befchreeve fteenige, Crjfiallyne^ 

greynkens veel kleender in een Slax ken . dat noir 

jonk en teer is, als in een dat ouder is. 

Dit Slakken-Huysken met fiyn Dieriign vind il^ in 

de Lyfmoeder f eenemaal los , en fonder met fyne 

viiejen omvangen te fiyn , die de nageboorte maakcfu 

Dat eenige vermoeden fiou kunnen geeven, of dit 

deef dat ik de Lyfmoeder noem , niet wel de Slok* 

darm fou kunnen weefen.^ en of dit Dierke daar niet 

van ingefkokt was. Maar een anderen Slak geopentheb~ 

bende^feo vond ik daar in Twaalf volkomen Eyeren^ 

die in de Lyfmoeder lagen ,fynde yder daar van vafi 

aan een Navelftreng aa, en eenige met twee flrengen 

bb. Die wat breeder u^aren by het Ey ^ en als een 

fyn draatke, daar fiy met de Lyfmoeder geconne- 

• 8 eert wier den. En haafl aan het midden van dë 

Lyfmoeder waaren Jy aan een kleen naatken vafi. 

De eerfie Ses Eyeren, die voor aan laagen, had^ 

den ieder een Slaxken met fyn hoornken, en voetfef 

in hasir , waar van het lishaam van het Slaxken 

buyten de fchaal in het voetfel uytgefirekt lag.- het 

eerfie Ey hadt het grootfie Slaxken. Het tweede 

derde , vierde.^ en vyfde Ey hadt een kleender Slax¬ 

ken: en in het fesdefag ik maar een puntken ^ daar 

de fchaal nog niet figtbaar vtas. 

\ 

In de andere Ses Eyeren, die wat kleender waa^ 

, ren, was nog niets te fien, om haar doorlugtige teer¬ 

heid, en eenparigheid van couleur. En als ik die 

eyeren opende ^ foo bevond ik , dat fy een veel tayer 

vogtigheidj als de eerfie^ in fig befluoten, 

De voorfie Ses eyeren waaren van groette als een 

gemeene Ert: en het buitenfie en binnenfie vlies der 

naseboorte^ dat haar bekleede, was feer teder en dun^ 

en men kan daar bet Slaxken ccc fig ftaauwelyk 

door heenfien beweegen. Voorts was het binnenfteVlies 

geheel vervult met de gefejde vogtigheid, dat bet 

'^'waarafige voetfel van het Slaxken vt asen waar 

1 ' Xx 2, binnen 
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chlea ctiam natabat, uti Foetus humanus in 

Ürero muliebri. Prout autem Cochlea major 

evadit, ita proportione minuitur illhic hu¬ 

mor. 

Quum Ovi talis, quod unam ex minutiffimis 

Tab.ix. Cochleis continebat, membranam perfregiflem; 

fig.xi./s'. Cochleam , inde exemtam d, vulgaris aciculap 

capitulo magnitudine aequalem efle deprehen¬ 

di, quae tamen tum haud amplius fefe move¬ 

bat, neque in domunculam fuam fele recipie¬ 

bat : namque & Mufculi ejus nimium adhuc te¬ 

neri, & nonnullae forlan, uti credo, partes ejus 

erant abruptae. 

Quodü Ovum hoc per funiculum fuum fuf- 

tollcbatur , Cochlea intus fuo in fitu manebat 

penitus immota: at quando Ovum, quod unius 

vel trium dierum fpatio extra Uterum haeferat, 

fic ex funiculo fuo fufpenfum tenebatur, tunc 

Cochlea intus ad fundum membranae <?, Ovum 

eonftituentis , fubfidebat. Unde concludere 

omnino licet, funiculum vaforum intus fuiffe 

diifradium • quamvis confpici is nequeat, quia 

limpida , candida, & tenerrima heic funt omnia. 

Qiiin ipfe humor, five fuccus alibilis, in quo 

Cochlea natat, limpidus eft; quamvis interim 

nonnihil colori feri ladtis accedat, & aquae im- 

mifllxs adhuc evadat turbidior: quodfi tamen 

per aliquot dies aquae inhaefit, tunc fefe glutinis 

inflar expandit, 6c vi aquae imbibitac tandem 

rurfus clarior fit. 

Minutam hanc Cochleam d microfeopio 

ïic^. XII. quum objecifiem j vidi Oculos ejus,picis inflar, 

nigerrimos aa, reliquum vero corpus fere fine 

colore, maximamque partem albidum fuille. 

c. Cornicula b fubobtufa funt. Os c patulum 

d. hiat. Corpus reliquum d totum extra domun- 

e culam protenfiim erat. Operculum e ad pofte- 

riora Caudae ipfius adcreium obfervabam. Cae- 

tcrura domuncula/, aeque eleganti apparatu, fi- 

milibufque pilis erat exornata, ac in icone deci¬ 

ma repraefentavi. 
Ex hifce igitur quam evidentiffime innotefeit, 

quanam ratione ifl:haec Cochlea una cum domun¬ 

cula fua, vel OfTe lapideo,atque Operculo , quo¬ 

que pauliatira in Utero accrefeat, augeatur, £c 

major evadat, Qiiae quidem obfervatio tanti 

cfl momenti, ut aliam notatu digniorem a quo¬ 

piam haud defiderari poffe exiftimem. Quicun¬ 

que autem iflhacc legit, fateri omnino cogitur, 

DEUM profedlo haud liquidioribus ufpiam ma¬ 

gi fque convincentibus documentis poffe cogno- 

fei, quam quidem in minutis hifce Animalculis; 

in quibus Maximus ille Architedlus tot admi- 
ran- 

binnen in het dreef^ ais een menfchelykt xrugt in 

de Lyfmoeder. En na proportie dat het Slaxke 

grooter xoort^ foo vermindert dtefe vogtigheid, 

Dit Vlies xan een Ey, het geen een der kleenjie 

Slaxkens befloot, xan 7ny gebrookenxeefende, en het 

Slaxken daar uyt genomen fynde d, /00 ivas dat van 

grootte als de kttop van ten gemeene Jpelt, fonder 

dat het fig doe meer roerde, of fg ookinfyn hoorn- 

ken trok. Door reden dat Jjn Spieren daar toe te teer 

vsaartn, en ook o;;; dat eenige Jyner deelen afge- 

hrooken viaren, foo ik geloof. 

Als men dit Ey hy fjn ftreng opvatte , foo bleef 

het Slaxke volkomentlyk in fyn fituatie, maar als het 

een dag a drie uit de Lyfmoeder gevseefi vaas , en 

dat men het aldaar hy fyn jieelken opvatte , foo Jonk^ 

het op de gront e van het vlies, dat dit Ey maakte. 

Waar uyt men kan oordeelen , dat de ftreng der 

vaaten van binnen inoet gehrooken fyn gexoeeft , 

hoeveel men die niet en Jiet, om dut alles helder , 

blank, wit, enfeer teer is. En de vogtigheid, of 

het voetfel, daar het Slaxken in leyt, is felfs hel¬ 

der , hoeveel een veeynig naa de couleur van veey 

trekkaide, en als men het in het veater leyt, veort 

het nog troubelder: en naa eenige dagen daar in ge¬ 

legen te hebben, foo fpant deefe vogtigheidJig ly- 

enerig uyt, en veort door het ingedronge veater , 

veeer metier tyt klaarder. 

Dit kleene Slaxken d met een vergrootglas be/ten 

fynde, foo fag ik dat fyne ogen pik fee art veasren 

fynde het vorder lichaam huaft niet gecouleurt, 

maar meeft velt. De Hoornkens b fn flcmpagtig. 

De Moitt C ftaat open. Het vordsre lichaaen d 

veas heel huyten het Hooreeken uyt geftrekt. Het 

Dek fel c fag ik dat van agter op fyn Start vaft ge- 

groeyt veas. En verders is het Hoornke f van 

defelve frayigheid, en eeven alleens met hayrkens 

verciert, als in de tiende afbeelding vertooen heb. 

En veaar uyt men taftelykfict,opveat veyfe dit Slax¬ 

ke neffens fyn Hoorn ken, of Steenheen, en Dek fel, 

ook allenxkens in de Baannoeder aangroeyt, toe¬ 

neemt, en grooter voort; fynde dit een van de alder- 

aamnerkelyfte ondervindingen , die men feu kun¬ 

nen wenfehen te ontmoeten. En een ider, die dit 

leeft ,fal moeten bekennen, dat GODT niet klaar¬ 

der nog overtuygender te bekennen is, als in deefè 

kleene Beeskens , alwaar die groote Boumeefter, 

foo veelt wonderbaarlyke deelen, en overkonftige 

uyt- 
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fandas partes, omncmque humanam induftriam 

fuperantia artificia, veluti uno in punciro con- 

clufit atque recondidit^ ut vel in Animalculi 

omnium minutillimi Anatome totam fuam aeta- 

tem terere quis pollet. Qiiapropter & omnem 

hancce meam deferiptionem haud pluris vendi¬ 

to , ac Solis quandam delineationem carbone 

lignorum exaratam. Neque mirum hinc eft, 

quod Ethnicorum olim Sapientes, quum DEI 

quaedam miracula circa Foeminarum naturam 

conlpexillent, noftris auribus acclamaverint: 

Ens entium miferere mei! 

Reliquas hujus Cochleae partes accurate haud 

inveftigavi j tum quia binas tantum majuleu¬ 

ks , unamque minorem hujufce fpeciei dif- 

fecui j tum & quia cafu laltem fortuito fi;61;um 

efe, ut mirificam hanc inllituerim Anatomen, 

fane longe dignillimam, quae ab omni parte per¬ 

ficiatur: fiquidem Cochleas hafee, pro lubitu, 

quovis tempore lat numerofas liceat acquirere. 

Breviter tamen enarrabo, quae plura vidi. 

Animadverto Dentibus carere hancCochleam. 

At horum loco Probofeis, five Lingula ei data 

eft, cujus adminiculo fuam illa efcam veluti 

fuftu aflumere videtur, uti in Papilionibus, non- 

nullifque Scarabaeorum fpeciebus quoque obti¬ 

net. Lingula haec tam eleganter fabrefadta cft, 

iit vix exadle deferibi, & aeque difficulter icone 

repraefentari queat. Antica parte pellucido eft 

colore fpadicco, plurimifque utroque a latere 

particulis, ut Branchiae pifeium , aut utipedten 

duplici dentium ferie ferratus, ftipatuiq quae par¬ 

ticulae verfus pofteriora magis pallefcunt, & cae- 

terum fabrica conftant cornco-ollea , quali & 

tota Lingula fuis in divifionibus gaudet. 

Gula tenui fimilis eft filamento. Ventricu¬ 

lum haud probe confpexi, quia partes quafdam 

difruperam: at quam pro Ventriculo habui, 

particula erat membranofi Inteftinuli aemula. 

Ovarium prorfus, uti in Gallinis, compara¬ 

tura cft; nifi quod Ova in eo omnia ejufdem fint 

magnitudinis. Ova haec in principio pro con¬ 

gerie globulorum cryftallinorum habui : at 

quum ea vitro impofita exficcari finerem, con¬ 

trahebantur; quod granulis cryftallinis hujus 

Animalculi proprium non eft. Qiiin & contre- 

dtando, & manducando, ea mollia effe deprehen¬ 

di. De Pene quod dicam, habeo nihil; quam¬ 

vis aliquid Penis aemulum viderim. 

Hepar diftindte confpicuis conftat e glandulis, 

quodammodo pyriformibus. Et fateor fane , in 

ahis nullis Animantibus Glandulas Hepatis ma- 

nifeftius mihi apparuifle. Quantum ad reliquas 

Abdo- 

uytvindtngen, in een kleen fiipken xêrhoïgen en op^ 

geflooten heeft. Sco dat men omtrent de Anatomie vad 

het alderkleenfte Dierken al fyn levens tyt foü 

kunnen befteeden. Waarom ik ook myn ganfche be- 

fchryving voor niet anders uytgeef, als of ik met 

een boute kool de Sqn Veilde uytheelden. En otH 

voelke ree den dat het geen wonder is , dat de wyfen 

onder de Heydenen, op het Jten van eenige der Veon- 

deren G ODS ontrent de natuur der Vrouwen., heb^ 

ben tot onfe oren uytgefchreeuwt ; Öpperwefen ont-^ 

ferm u myner, 

Be vordere deelen van dit Slaxken heb ik niet 

naukeurig onderfogt, foo om dat ik maar twee greo^ 

te ,en een kleen Slaxken van deefe foort heb geo-^ 

peftt, als meede om dat het maar bj toeval is ge-^ 

fchiet, dat ik deefe wonderlyke ontleeding gedaan 

heb, die wel waardig is, dat hy in alle fyne deelcrt 

volvoert wiert : om dat men deefe Slakken naa 

wenfeh altyt kun hebben, en in overvloet. Egter fal 

ik in kort /eggen, wat ik nog ge/en heb> 

Deefe Slak bevind ik geen leunden te hebben , 

tnaar hy heeft in de plaats een Snuit, ofTongeken, 

waar door het te gelooven is, dat hy fyn eet en al 

zuygende inneemt, op dewyfe van de Kappelleties ^ 

en ook fommige foarten van Scbalhyters. Dit Tonge-^ 

ke is foo elegant gemaakt, dat het niet wel te be- 

fchryven, en al foo wcyniguyt te heelden is. Van 

vooren is het doorlugtig caflanje root van couleur , 

en met verfcheyde deelkens aan weerfyden, als de 

Kuuwen in de vifch, of een kam met dubbelde tan-^ 

den befet: deefe deelkens fyn naar agteren hlecker, 

en voorts iMornbeenagtig van maakfefgelyk het gan¬ 

fche l ongeke in fyne verdelingen is. 

De Keel is als een fyn draatke. De Maar heb 

ik eygentlyk niet wel gefen, om dat ik eenige dee¬ 

len afbrak^: maar bet deelke, V geen ik daar voor 

nam , was als een vliefg Darmke. 

De Eyerfük is ceven alleens als in de Hoende¬ 

ren , met dit onderfcheyt, dat allè\ de eyeren even 

groot fyn. Deefe Eyeren fagikin V begin aan voor 

een vergadering van Criftallyne klootkens} maar als 

ik die op een glas ley en droog en liet, foo krcinpeti 

fy te Jamen , dat de criftallyne greinkens van dit 

Dierken niet en doen. En ook als ik fe handelde 

en kauwde, waar en fy week. Van de Roede kan ik 

niets feggen i hoewel ik iets ftg dat daar naa ge¬ 

leek. 

De Leever beftaat uyt feer kennelyke Klierkens, 

die wat peers-gewys van maak fel fyn. En ik moet 

belyden, dat ik de Klieren der Lever in geene Dieren 

volmaakter gefen heb. Wat de anders deelen der 

Yy Bi/ykf 
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abdominis partes, eas haélcnus nec vidi nec exa¬ 

minavi. Cerebrum Nervique longe alio itidem 

modo fiibrefadla funt,quam in aliis, quas huc- 

ufque perquifivi, Cochleis. Oculos quoque 

haud inveftigavi: quum enim Animalculum hoc 

cum teilaceis Animalibus, Cancris nimirum & 

Aftacis, ratione oculorum quodammodo conve¬ 

niat ; hinc credideram, me ejufmodi quidpiam 

ibi elle inventurum, ac in Cancelli oculis , quos 

uti in Apibus conformatos obfervavi. Cornea 

faltem tunica heic itidem in teflellas erat diftin- 

6la. 

Tandem nec detegere hadtenus potui, quo¬ 

nam padloOvum iftud ex Ovario in Uterum per¬ 

veniat; fundus enim Uteri claufus elTe videtur. 

An vero ,titi in Ranis & Tclludinibus,tuba ibi 

detur, aut aliud quidpiam fimilc , ego quidem 

ignoro. Quanto deinde tempore Ovum iftud in 

Utero maneat, priufquam Animalculum inde, 

ut perfedla Cochlea, in lucem emittatur, vel 

magis adhuc me latet. Si notabilem domunculae 

adfpiciamus magnimdinem j haud fine ratione- 

concludere polTe videmur. Ovum longo admo¬ 

dum tempore ibi commorari. Unde credide¬ 

rim , quocunque anni tempore minutas ejufmo¬ 

di Cochleas,atque Ovula, in Utero polTe reperi- 

ri. Verum quod ad Cochleas ipfis attinet,mo¬ 

dus mihi nunc cognitus eft, permultas earum ac¬ 

quirendi ; neque 6c difficile eft ipfarum foetus 

oculis exhibere. 

Qiiis vero nunc explicet, quanam ratione O- 

vum hocfoecundetur, Sc omnibus ejus partibus 

vita motufque impertiatur?Ita, ut illud, horo¬ 

logio fimile, cum omnibus fuis rotulis, five ar¬ 

tubus,a matre fola produ6lum,a mafculino au¬ 

tem femine motum vitamque adeptum, coufque 

vigeat j donec catenula ejus devoluta fit: quam 

requiem five mortem vocamus omnium illorum, 

quae vita &: fpiritu gai>dent. At ifthaec otnnia 

folus novit Maximus ille Oculeus, qui globulos 

cryftallmos, domunculae pilos, cunótafque par¬ 

tes corporis hujus Cochleae, imo omnium Ani¬ 

mantium, numeravit, 6c dimenfus eft, atque a 

quo vitam motumque habent omnia. 

Proximo anno, poftquam obfervationes in 

Cochlea vivipara inftitueram, duodecimo Martii 

dic ingentem ejufmodi Cochlearum numerum 

collegi; quas amplae immiflas pelvi, aqua plu¬ 

via plenae, ope terrae figularis in aqua diflblurae 

Jongo temporis fpatio fuftentavi. Quum vero 

decimo tertio ejufdem menfis harumce Cochlea¬ 

rum unam aperirem , novem in ejus Utero Co¬ 

chleas reperi viventes, fuis fingulas membranis 

in- 
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Bifykj aangaat, die heh ik tot nog toe met geexa¬ 

mineert nog gefien. De Herfenen en Senuen Jjn 

meede van een feer verfchillig maak fel, ab in de 

andere Slakken, die, ik tot nog toe onderfogt hek. 

De Oogen heh ik meede niet naagejien. Want alfoo 

dit Dierke eenigfins met de Schelp-dieren , als de 

Krabben en Kreeften , ontrent de oogen over een 

komt foo had ik gedagt daar diergelykx iets in te 

fullen Jïen^ geljk ik in de oogen van den Slakkrecfty 

even als in de Byen^ ge/ien heb: Jyn Hoornvlies vtas 

ten tninflen mede foo in rtiytkens verdeelt. 

Eyndeljk^kan ik tot nog toe niet vieeten , hoe dit 

Ey uit den Eyerftok in de Lyfmoeder komt, vtantde 

gront der Lyfmoeder fchynt gcflooten; of daar een 

pypje als in de Kikvorfchen en Schilpadden is , of 

iets diergelyks y dat is my onbekent. En nog don¬ 

kerder is het my om te feggen, hoe veel tyts dat dtt 

Ey in de Lyfmoeder hlyft, eer het Dierke daar als 

een volkomen Slak uytgehaurt voort. Uyt de aan- 

merkelyke grootte y die het Hoornke heeft, fou ?ncn 

op geen los fondament behoeven te oordeelen , dat 

het daar al feer lang in beflooten hlyft. Soa dat ik 

ook geloofy dat men op alle tyden van het jaar dee- 

fe Slaxkens en Eyeren in de Ljfmoeder fou kunnen 

vinden. Maar wat de Slakken felfs belangt , daar 

weet ik nu middel toe ^ om die m overvloed te heb¬ 

ben i en ook is het feer ligt om haar vrugt te too- 

nen. 

Maar wie fal nu feggen, hoe dit Ey vrugthaar 

worty en hoe allefyne doelen leven en beweegen ge- 

geeven worden. Soo dat bet als een horologie f/nde, 

en met alle fyne raderen of leede?! vaji de moeder 

alleen voortgebragt wefende, en door het mannelykg 

faat fyn beweeging en leven ontfangende y het eynde- 

lyk fjn levens fnyiar ten eynde loopt, het geen de 

ruft of de d&ot is van al wat leeven en aaffem or.t- 

fangen heeft. Dan dit alles weet alleen die Groo- 

te Geoogdc , dewelke de Krftallyne Klootkens , de 

hayrkens van het HoomkeUyen alle de deelen van 

het lichaam de fes Slax, en die van alle de Schepfe- 

len y getelt en gemeeten heeft, en die haar alle het 

leven en het beweegen heeft gegeeven. 

Het jaar daar aan , naa dat ik de ohfervatien in 

de Levenbaarende Slak gedaan had, foo verfamelde 

ik op den Maart een feer groot getal van defel- 

ve y die ik in een ruyme kom met regen water fet- 

te y alwaar ik fe langen tyt met potaarde in water 

gefmoltenfynde onderhield. Als ik op dcnt'fy der- 

felve maant een van deefe Slakken opendey foo vond 

ik daar negen levende Slakken in de Lyfmoeder y en 

die alle in haare vliefen beflootenyhoewel dat de vogt 

in 
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iticlurasj qnatilvis Amnii humor tantum non in het vlies^Amnmigenaamd^tenmmficnhyxerteert 

'voas: dat mj een fe'aer teken u'as, dat haare geboorte 

binnen korte daagen fou gefchieden. De groot/ie van 

deeje Slakken lagen voor aan in de Lyfmoeder , en 

de kleenjie vaaaren daar agter in op order geplaatji. 

Als Ik fe nu uit de Lyfmoeder ge/heeden hadde^ en 

haar in verfch regenwatergevoorpen , foo leefden fy 

tot over den i8 Maart, haar roerende. hèveee^en-^ 

de, ende fwemmende , als de oude; en felfs was 

baar manier van Jwemrnen veel frayer. Maar aD 

foo ik andere dingen meer te ohjerveeren hadde , 

foo goot ik fe met het water weg , /onder dat ik 

daar iets meer ontrent genoieert bebhe. De grootfe 

van deefe Slakken waaren een flag kleender , als ik 

in de IX. Tafel, in de IX. fig. heb afgebeelt: en de 

anderen waren naa proportie nog wat kleender. 

Den 21 Maart opende ik een andere Slak, waar hi 

ik 44. foo groote als heele kleene Slaxkens bevond^ 

die alle in haare vliejen beflooten waaren , en heel 

ordentlyk in de Lyfmoeder geplaatfl. In drie anderen, 

die ik eenige dagen daar naa opende, telde ik in de 

eene 6y Slakken, in de tweede 67, en in dé laatfte 

74* Maar de kleenfle Slakken daar van waaren niet 

grooter als de punt van een Jpelt. Als ik defelve in 

een donkere plaats , tegens de keers gehouden fynde, 

i’efag,foo drayden en keerden Jy haar in de vocht van 

het Vlies, Amnion genaamd ,redelyk gefwint,en feer 

elegant. Ilg/ag geeneEyeren in de Lyfmoeder van 

deefe laatfte, dat my leerde; dat dejelve nu haar 

perfeBie hadden, en maar alleen aangroeyden om in 

de volgende maanden fuccefftve gebooren te worden 

op welken tyt dat daar dan nieuwe eyeten inde 

plaats komen. 

Soo dat men deefe Slakken op geen tyt van het 

jaar openen kan , of men vint daar Eyeren, of leven¬ 

de Slaxkens in, of Eyeren en Slaxkens te gelyk, 

Den 25- Maart, fag ik dat eenige Slakken , die 

ik in myn groote kom met water bewaarde, ver- 

fcheyde jonge Slakjes gebaart hadden, die alle van 

eene grootte waaren. En eenige daagen daar 

naa fag ik dat fy weer op nieu eenige jongen hadden 

voortgehragf Waar ujt Ik metter tyt feker onder¬ 

vond , dat fe de ganfche fmertyt door geduurig 

baarden. Als ik nu in Junius enige van deefe Slak- 

penitus confumtus eflet; quod quidem certo 

mihi indicio erat, ipforum partum ante ibres 

fuiilc. Majores horumee foetuum anterius in 

Utero, minores autem pofterius ordine erant col¬ 

locati. Cum deinde eos, ex Utero refeiflbs, 

recenti pluviae immifillem, vidi quod ultra de¬ 

cimum odlavum Martii vixerint, fefe moventes, 

agitantes, atque natantes inftar adiiltrorum : imo 

vel multo elcgantior etiam ipforum erat natandi 

modus. Qiioniam autem alia infuper mihi tum re¬ 

flabant obfervanda; ideo una cura aqua illos ef¬ 

fudi , nec quicquam ulterius in iis adnotavi. Ma¬ 

ximae harum Cochlearum aliquanto erant mi¬ 

nores, quam quae iiiTab.IX, fig. ix. reprae- 

fentatur ^ reliquae autem proportione iterum mi 

nores. 

Martii vicefimo primo aliam ejufmodi aperui 

Cochleam, in qua 44. foetus majores minimique 

fuis finguli membranis inclufi, & jufto ordine in 

Utero collocati, mihi occuiTebant. Tres alias porro 

aliquot poft diebusdiflecui, in quarum prima 65 

numeravi Cochleas, in altera 67, in poftrema 

demum 74. At minimae inter hafce Cochleas 

aciculae cufpide haud majores erant. Qtium 

deinde eafdem in loco obfcuro candelae lumini 

obverfas contemplarer- videbam ipfas fatis velo¬ 

citer atque elegantiffime fefe in humore Amnii 

gyrare atque contorquere. Ova tamen nulla in 

Utero harumce pofteriorum deprehendi: unde 

fic didici, foetus tum jam ad pcrfecfitudinem 

fuam pervenifle, faltem deinceps accrefeere; 

ut proximis poft menfibus ex ordine fenfim in 

lucem edi queant,novifque ftc ovulis,co tempo¬ 

re rurfus Utero jam immittendis, locum cedant. 

Quocirca Cochleas hafce quocunque anni tem¬ 

pore aperueris, femper vel Ovulis, vel viven¬ 

tibus Cochleis, vel fimul & Ovulis 6c Cochleis 
foetas invenies. 

Martii 23.. obfervavi, quod nonnullae Co¬ 

chlearum, quas majore in alveolo meo, aqua 

pleno, detinueram, plures pepercrint Cochleas 

juvenculas, ejufdem omnes magnitudinis. Poft 

aliquot deinde dies iterum vidi alios quofdam 

partus ab iis in lucem editos fuille. Ut ita tan¬ 

dem certiiTimis experimentis didicerim, quod 

Cochleae hae per totam aeftatem continuo pa¬ 

riant. Qiium vero Junio menfe harumce Co¬ 
chlearum , quae pepererant, nonnullas aperuifJ^'^'^’ die gebaart hadden, quam te openen, fio vond 

fem ; multa iniis deprehendi Ovillorum rudimenJ^'^' begintfelen van Eyeren in,en ook nog 

ta, tum & fecundi gradus Ova, quae eo V^^^de fiort, die alreede foo ver haare perfeBie 

jam perfcdla erant, ut foetus in iis polTct dc-bedden, dat men de vrucht daarin ondekfen kon; 

tegi; quin praeterea anterius in Utero perfcdlio-' ett dan lagen nog vooraan in dc Lyfinoeder eenige vol- 

ra Yy a komen- 

1 
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ra adhuc quaedam Ova jacebant, quorum Ani- 

nialcula vel eodem hoc anno etiamnum in lucem 

erant proditura. 

In fine Junii tantum non omnes meae Co¬ 

chleae mortuae funt; quia recentem ipfis aquam 

fiibminiftrare neglexeram : unde eas nonnullo 

adhuc tempore coiifervaturus in Spiritum Vini 

conjeci ad alias quafdam, quae aliquot ante fepti- 

manis jam interierant. Ita faftum eft, ut poft- 

modum Vi.Hugenio ^ qui, priufquam Lutetiam 

Parifiorum reverteretur, ad me invifere digna¬ 

batur, incujufdam harumce Cochlearum Utero 

ultra 6o. Cochleas juvenculas demonflraverim; 

quo quidem fpedlaculols fummopere commotus 

inaudita naturae artificia, adeo flupendaöü impe¬ 

netrabilia, haud leviter admirabatur. 

Julii z4to recens captam atque viventem quan- 
dam Cochleam viviparam ponderavi,quae drach¬ 

mas quinque pendebat. In ejus Utero fat mul¬ 

ta deprehendi Ova ; in quorum plurimis pun- 

élum mobile albicans, in reliquis vero Cochleae 

in paullo majorem molem audlae confpiciebantur ; 

ut adeo majores Cochleae omnes tum jam fuerint 

exclufae. Eo tempore domunculam hujus Co¬ 

chleae ab immunda fua crufta repurgare fufeepi, 

atque Periofteum fubtus illibatum reperi. Co¬ 

lor tunc erat ex viridi flavus, flriis vel fafeiis fpadi- 

ceis variegatus. At periofteo degluptoTefta al- 

befeebat, & fafeiae ex purpureo rubebant. Do¬ 

munculam ejufmodi nativa magnitudine iiiTab. 

IX. fig. 'XIII. depidam fifl;o , ubi fabrica, 

anfradus, fibrae, pidura, fcapique apertio in 

ea clare Se diftinde videri queunt. 

komenAer Eycren, u'aarvm de Jongen nog dit jaaf 

Jouden gebaart worden. 

In laatjl van Junius Jlurven myn meejie Slak^ 

ken door gebrek , van dat ik haar water niet ver^ 

verji hadde , foo dat ik haar in Brandewyn hy eeni- 

ge andere wierp, die al eenige weken te voor en ge-. 

Jiurven waaren, om haar nog eenigen tyt te conJer~ 

veeren.Soo dat iknaderhant den Heer Huygens,<//> 

my beliefde te befoeken , eer hy weer naa Parjs 

vertrok^ in een van defelve over de 6o. jonge Slax- 

kens in de Lyfmoeder vertoonde ^ dat hem niet wey- 

nig verwonderde, van wegens de ongehoorde kunft~ 

werken der natuur, die foo admirabel en ondoorgron- 

delyk Jyn. 

Den 24. Julius foo woeg ik een vers gevangen 

Leevenbaarendc Slak, die een loot en een vierendeel 

fvaar woeg. In de Lyfmoeder van defelve bevond 

ik een goede quantiteyt Eyeren, en in de meeflen een 

wit beweegbaar jiip , en in de andere waren de 

Slakken wat grooter aangegroeyt, Jynde nu alle de 

grootjle Slakken uytgeleyt. Op deefe tyt nam ik de 

moeyte, 07n de vuyle korjl van de Slak f hoon te 

maaken. Daar ik het binnevlies ongefchonden on¬ 

der bevond. De couleur was groen geel , met ca- 

ftanie bruyne jlreepen of windfels. Maar het been¬ 

vlies daar afgenonien Jynde , Jbo was het Hoornke 

witagtig, en de windjels purperagtig root. Gelyk ik 

dat levens g rootte vertoon, in de IX. Tafel in deleni, 

figuur, alwaar men het maakfel,de hogten , fibren^ 

tekeningen, en de opening der fpil deefer Slak, klaar 

en onverhindert Jen kan. 

De Cochleae marinae illa Specie ^ quae 

Batavis Aliekruyk vocatur. 

QUamvls multae variaeque in Hollandia Co¬ 
chlearum reperiantur fpecies j haud tamen 

novi, earum ullam in cibo eflc hominibus, praeter 

folam hanc Cochleam marinam, cjuae ex Turbi. 

num genereefl, vocaturque Alickruyk. Neque ta¬ 

men quovis anni tempore ea vefeimur, fed tan¬ 

tum medio intei' Pafcha & Pentecoflen fpatio, 

paucifve deinceps ultra hunc terminum diebus; 

quo quidem tempore vel dolia his Cochleis ple¬ 
na in urbes convehuntur, eaeque, cum aqua & 

falc prius codae, ad menfuram divenduntur. 

Homines maritimi, & qui falfo ferculo fuam ac¬ 

cendere fitim amant, Cochleas has praeprimis 

comedunt, confueti acu vel acicula eas de Con¬ 

cha fua extrahere, largumque defuper hauftum 

ingurgitare. Quantum ad mc attinet, haud e- 

qui- 

Van de Hollantfche Aliekruyk, fynde 

een foort van Zee-SIakken. 

Oewel datter in Hollant veele en verficheyde 

foorten van Slakken gevonden worden , Jbo 

weet ik niet, dat men eenige derfelven tot voetjil 

gebruykt , als alleen de Aliekruyk , dat een Zee¬ 

slak is, uit het foort der Wervel/lakken. Alle ty- 

den van het jaar worden fy niet gegeeten, maar 

alleen van Paajehen tot Plnxteren, of eenige dagen 

daar over. Op welken tyt Jy met heele tonnen 

vol in deSteeden gevoert worden , en aldaar, naa 

dat Jy met water en fout gekookt fyn , by de maat 

verkogt. De Seeluyden en de perfoonen , die gewent 

fyn haar dorfi door een filtig kosjen te ontjieeken , 

die eeten dejelve wel het meefie , hebbende de ma¬ 

nier, om de Slak met een naait, oj Jpelt, uyt Jyn 

fchelp te haaien , en dan een refoluten teug daar op te 

fetten. Wat my belangt,ik vin de in haar (in aak geen 

aan- 
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.ï Si¬ 

quidem dcleftor earum fiipore ; imo videntur | maar ^xel dat fe ftkig^t'n o^k èefp 

mihi lalfcdine niinia arque rancore quodam fau- )^'V)eynig garfiig in de keel fjn: fynde het de Leier üU 

CCS afRcere. Hepar folum prae aliis omnibus ea^ ^een, die daar van het alderfmakeljkfle is ; ander-- 

Jins is het tay cn hart voetjcl, dat meer om- de dorft' 

te verbetten, als o?n de gejlntheid gegeeien nvorti 

En ook is haar ingevoant met kley en font vervult ^ 

dat tujjchen de tanden kraakte 

rum partibus fapidifiimum cft: caetcroqui tenax 

praebent durumque alimentum, quod fitis potius 

acuendae, quam tuendae fanitatis ergo ingeiitui. 

Saepius etiam interanea earum argilla & iabulo 

referta {'unt, ut fub dentibus ftrideant. 

Cochleae hae iis in locis atque pulvinis maris 

numerofiffimae reperiuntur, ubi Mytuli nafciin- 

tur, atque inter hos etiam frequenter venum 

eunt: quamvis &C peculiaribus fibique propriis 

gaudeant in maii locis, in quibus ingenti nume¬ 

ro coacervatae haerent. Ipfemct ego eas ali¬ 

quoties prope vicum, Petten, de palis, qui ibi¬ 

dem in mari Borcali deaxi 1 unt, abftraxi j quan¬ 

doque & dc majoribus eas avulll filicibus, qui 

olim ibi ad littus conjcdli funt, ut fluóluum im¬ 

petum infiingerent. Hos cofdera inter lapides 

nonnunquam alia multa reperiuntur Animantia 

aquatica, rariora: uti Pulmo marinus, Urtica 

marina, Echinorum quaedam fpecies, Stellae, 

Tubuli, Afelli marini, 6c alia. Ut adeo uni¬ 

cus hic fit locus ad oras maritimas Hollandiae 

mihi cognitus, in quo nonnullas obfervationes 
liceret inftituere- fiquidem alia littorum loca 

omnia plana fint 6c aequabili fabulo proluta. 

Ut autem propius paulo & diftindius Cochlea 

haec cognofeatur- primo quidem externas ejus 

partes, dein & internas deferibam. Inter panes 

externas Tellara refero, quae Cutis efi: lapidea 

hujufcc Cochleae, aeque ac aliorum omnium. 

Men vindt deefe Slakken in grooien o'vervloet \op 

de plaatfen en banken, daar de Moffelen groeyen, cn--- 

der deveelke fy dikmsals verkogt voorden ; hoeveel 

dat fe ooly haare hefondere en eyge plaatfen in Zee 

hebben , daar men fe in grooten overvloet vint. Ik 

heb fe fclfs verfchejdemaal by het dorp Petten vatt 

ele paaien , die aldaar in de Noorizee flaan, afge¬ 

trokken; als ook van dc groote keyftecncn, die men 

voor deefon daar aan de Jirar.t gcivorpen heef , om 

de kragt van het voater te finten: tujjchen vcelke 

fieenen ook fomtyts men vecle rare Water-dieren vintt 

als de Zee-long, de Zeevijeh^ Urticagenaamt^ eenige 

forten van Eegels , VyjvoeieH fyphoornkens ^ Zee- 

Piffebedden, en andere gediertens. Soo dut dit de eenf 

fe plaats is , die ik aan de Hollantfcke Zee-f randen 

ken, daar men eenige obfrvatien fon kunnen nee- 

men; als fynde de andere f randen alle vlak , en met 

een effen font overfpoelt. 

Maar om 'Wat paVticulierder van dit Slanken té 

fpreeken, foofal ik eerflelyk fyn uyiwendige delen, 

en dan fyne inwendige leeden bcfchryven. Onder 

de uytvoendige leeden behoort de Hoorn , dat de fee- 

ne hujt van defe Slaxhens is, gelyk ook van alle de 

quae in Conchis habitant. Animantium. Ea ex- ? andere , die in Schelpen vooonen. Defelve is upter- 

tusPeriofleo efl; veftita, quod in juvenculis aprif- ^ beenvlies bckleet, dat men het beqnaam 

fime vidcre licet- quoniam tunc nondum dc fia fienkan, ais fy nog jong fyn, en dat dit deel 

van haar fcbelp niet en is afgefleeten. Van onderen, 

daar deefe Slak a iiyt de opening van fyn Hoon. 

Concha detritum eft. Subtus , qua Cochlea 

haec a c Teftae fuae oftio prorepit, nonnihil 

globofii eftTefta at fenfira figuram hanc amit- kruypt, is defelve een weynig globetis h , welke 

tit,poftquam quinquies circumvoluta 1.2.^ &c.'figuur men fiet, datfc allenxkens verliefl , naa dat 

in apiculum acuminatum terminatur. Externa * fe vjjmaal om gedrait fynde 1. 2. yhc. in een fpits 

T[ eftac hujus luperficies inaequalis eft-quum ixhfuntken komt te eyndigen. Van huyten is deefe 

oftio aa acutum ufquC apicem fuum tnginta&una ’ Hoorn one'IJcn,alfoo Jy van haar opening af , tot haar 

obvolvatur & crifpetur coftulis, five ftriis,quac | fpitzecyncle toe, met een en durtig rihhekens,die ais 

quafi totidem fila ultra fuperficiem extantia ap- l foo veele draatkens haar op defelve verheven vertco- 

parent c. Veruntamen haud occurrit mihi in'nen, omwonden of om krult wert c. Alaar deefe f- 

omnibus haec figura; quum aetate videatur dc- 'guur vind ik niet in allen, al foo het fchynt, dat fe 

teri atque obliiferari: lenioribus enim laeves fere defelve met den ouderdom af fijt en, cn verliefen; op 

I eftae. lunt, nee nifi annulis quibufdam, üyc \ welken tyt men flet,dat fe meefl ejfenvanfchaal fyn^ 

fafciis veificoloiibus,6y diverfimode figuratis,in- cn door eenige ringekens of windjèls, van verfchey- 

teiftindae^. Nifi forre Conchae hae potius zdi de couleur en ende figuur en , ondertekent p. 'Ten 

aiteram pei tineant fpeciem fingularem • quod mi- ' zy dat deefe Schelpen van een tvoeede fort Jyn, ge- 

hi quidem fatis veiofimile videtur. Quantum lykby my dat ook ivaarfchjnelyk is. Wat de couleur en 

ad colores hammee domuncuiarum, fpadiceus deefer belangt, die Jjn in de cerfc foort hrujnfvart', 

is ■ Z Z maaf 
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is eft in fpecic priore 5 at in altera fpecie ex viridi & 

cinereo-grifeo mixtus,quandoque & ruber, pur¬ 

pureus, cyaneus, aut albefcens. Teftae inter¬ 

na fuperficies aequalis omnino & laevis eft, co¬ 

loris utraque in fpecie obfcure fufei, nonnihil 

ad purpureo-cyaneum vergentis. 

Cochlearum harumce maximis Teftae quam 

frequentiffime ab aquaticis quibufdam Vermiculis 

exeduntur: uti praeprimis femper fuperiorc in ex¬ 

tremo acuminato eft videre ^quippe quod notabili¬ 

bus tum foraminibus eo etiam ufque ambeditur, ut 

tota demum Teftae figura ibi loci aboleatur. 

Qiiin experiundo didici, quod Vermiculi hi 

vel in ipfam ufque internam Conchae texturam 

aliquando perforent, variofque ibidem incurva¬ 

tos & oblongos agant cuniculos e, qui nonnun- 

quam in Teftae cavum ufque penetrant- ita ut 

Cochlea pofticas corporis fui partes contrahere 

fit coafta. 

Ejufmodi Vermiculos feptem in unica qua¬ 

dam Concha, cujus Cochlea viva etiamnum &; 

fana erat, inveni, quorum unum nativa magni¬ 

tudine dclineatum exhibeo a. Quodfi microfeo- 

pio confpiciatur hic Vermiculus, conftat is ex 

plurimis incifuris annularibus, quae exiguis qui¬ 

bufdam pilis utroque a latere exornantur cc. In 

medio ejus binae cernuntur fanguinei coloris 

Venae, quae ramulos fuos utrinque verfus cor¬ 

poris interfedliones exporrigunt. Anterius in 

Capite ejus s tales quoque adfunt Pili, qui bina¬ 

rum inftar iVntcnnarum ibi collocantur: in cau¬ 

da b fimiles extant. Cute gaudebant perquam 

tenui omnes hi Vermiculi, atque indole tenerio¬ 

re, necnifi tantillum fefe commovebant: quod 

tamen utrum inde profedtum fit, quia exiguo 

quodam malleolo Concham pertundendo ipfis 
forte injuriam intuli, nefeio. In luto , quod 

Oftrcis adhaeret, majorum vidi fpeciem Ver¬ 

mium, qui ab horumce minorum Vermiculorum 

figura haud miultum abludebant, atque, Cicin- 

dulae inftar, lumen in tenebris fundebant. 

Omnes hae Cochleae morbo ifti verminofo 

videntur obnoxiae elTe; quandoquidem raro 

quaepiam inter eas occurrit, cujus Tefta ad fi¬ 

nem fuae gyrationis integra 8c incolumis eft: 

Teftae enim femper ibi loci fordida quadam in- 

veftitae funt materie, cinereo-grifta, qua plus 

minufve inficiuntur , 6c in qua ifti Vermiculi 

paullatim femet defigere videntur j ut tandem 

ipfam harumce Cochlearum cutem, vivente 

etiamnum intus Limace, tanquam proprium fi- 

bi domicilium atque alimentum ufurpent. Te¬ 

fta haec pcrquhn dura gaudet 6c folida compa- 
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maar in de fweede foort hefiaan zy nit groene ende 

afgraatrxe verzoen , waar onder men Jbnmnge vint ^ 

die root .,pMrpdr, en donker blaanvo fyn.^gelykook uyt 

de7i witten. Van binnen is de Schaal heel ejjèn en 

glad, Jynde haare conlet/ren in beyde faorten denker 

bruyn, weynig naa het purper blaatnv trekkende. 

De grootfie van deje Slakken die worden hare 

Schaalen [eer dilmaals door eenige waterwuntikens 

iiytgegecten, dat men altyt boven aan haar fpitze 

eynde fiet., alwaar op die tjt dan merkelyke gaten in 

gebeeten vuorden, fea dat ten laatften de hcele fi¬ 

guur van de Schaal daar ter plaatze verhoren wort. 

Hebbende tny de ervarentheid geleert , dat deeje 

Wurmen.^ feljs tot hirnien indefiubftantie van de Schelp 

mboorej}^ eti daar verfcheyde krom gcboogeti en lang¬ 

werpige hooien in maaken e, die fomtyts tot m de 

Hoorn doorgaan., foo dat de Slak gedwongen is fyn 

agterfie deelen van het lichaam te contraheeren. 

Van deefe heb ik in eene Schelp , daar de Slak nog 

gefont en levendig m was , jeven wurmketts gevon- 

den,gelyk ik daar een van levensgroote vertoon ti. Als 

men dit Wurmken met een vergrootglas befiet, foo 

befiaat hy uyt verfcheyde ringwyfe inkervingen,die 

aan weerjyden met verfcheyde hayrkens verciert fti 

c c. In het midden heeft hy twee bloedrode aderen.^ 

die haare takken, aan weerjyden van het lichaam., 

naa de verdelingen van het felve ajfienden. Voor 

aan in het Hooft a heeft hy meede deefe Hayrkem, 

dewelke daar als twee Hoornkens geplaatfi fyn:ge- 

lykerwys ook op de Start b. Deeje Wurmkens waa- 

ren allefeer teer van huyt en aart, hebbende weynig 

beweeging. Maar of dat qtiam, om dat ik met een 

kleeft hamerken de fchelp had doorgejlagen , en 

haar gequetfl fiat kan ik niet Jeggen. In de fiik, die 

op de Oefiers fit, heb ik een foort van groote Wur¬ 

men gefien, die niet veel van de figuur defer klecne 

Wurmen verfcheclden, en die in het denker een licht 

van haar gaven, gelyk de Cicindula doet. 

Het fchynt dat deefe wurnifekte aan alle deefe 

Slakken gemeen is, alfoo men daar onder feer felden 

een ontmoet, welkers Schaal aan het eynde van haar 

drajing gefont en gaajis; want fy fyn altyt aldaar 

overkleet met een vuyle afgraauwe materie, die 

haar meer bf minder inficeert, en dewelke my de 

fubfiantie fchynt tefyn, waar in deefe wurmen met- 

ter tyt haar wooning komen te makenom felfs 

de huyt deefer Slakken, hy het levende lyf van de 

Slak, tot een eygendom van woning en voet fel te 

gebniyken. Deefe Hoorn is feer hart , ende maf 

fiej van fitbfiantie, en befonderlyk fiet men dat om¬ 

trent. 
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ge - ud praepdmis in fpirali ejus fcapo patet, 

qui fimul admodum craffus eft: unde & Co¬ 

chlea inde qiiam facillime cxcuti poteft; quan¬ 

doquidem Tefta, filicis inftar, in partes diffilit, 

fi vel tantillum malleolo percutitur. 

Cochleae corpus, quod extra Teftam prore¬ 

pit, fuifqu mulCLilis fcapo hujus quam fortif- 

■ lime accrevit, multum cum Cochlea vivipara 
xsiii.a. convenit. Caput enim & Os <2 propemodum 

bb. fimiliter comparata funt, ita & Cornua bb^ & 

cc. Oculi c£. Piftura fakem Cutis difcrcpat; quip¬ 

pe quae albo fuper fundo nigris ftriis & maculis 

varia eft: interim colorum ratione in hac aeque? 

ac in illa fpecie, nonnunquam difcriminis aliquid 

dd. obfervatur. Retro, ad Pedem corporis «fr/, O- 

c. perculum Cochleae e applicatum eft, quod Co¬ 

chlea fubito adducit, fuamque hoc modo Te¬ 

ftam. claudit, ficubi infolitum quidpiam ipli oc¬ 

currit. Imo eadem quoque ratione ftbi cavet 

Cochlea, quando vel oculis tantum ejus dere¬ 

pente aliquid fefe ofiert. Ut hinc afErmare au- 

ftm,quod haec fit unica inter omnes ,quas cogno¬ 

vi , Cochlearum fpecies, in qua manifefta vifus 

indicia mihi comparuerunt: quamvis interea 

Oculi hujufce Cochleae ratione partium, quae 

quarumvis Cochlearum oculis communes funt, 

nec quicquam ab aliis difcrepent. Intus ad o- 

ram Teftae applicatus eft Limbus, qui corpus 

ambit, nec aerio pervius eft foramine, quod a- 

liis in Cochlearum fpeciebus adnotavi: fed tamen 

in dextro latere ejus aliae binae hiant aperturae, 

quarum altera-eliminandis fervit excrementis; 

per alteram fefe exporrigunt Genitalia. Atque 

haec omnia funt Animalculi hujus membra ex¬ 

terna. Adde , quod Cochlea ifthaec robuftae 

admodum fit indolis 3 quum ad decem vel duo¬ 

decim ufque dies, nudo in aere, extra aquam 

queat vivere. Obfervavi etiam, cum aliquando 

raenfe Septembri in vico. Petten, commorarer, ubi 

loci Cochleae hae ingenti copia ad palos mari¬ 

nos inveniuntur; quod eae fingulis diebus, quo 

tempore mare decrefeebat, in ficco haeferint, 

marique adfluente fub aquis denuo fuerint ft- 

pultae ; ut adeo hac dote tanquam vera Am- 

phibia confiderari queant. Concha ƒ, in qua 

Limacem hunc exhibeo, ad fecundam pertinet 

Tio-. XIX. detritas monftrat. Operculum 
g, flexili conftat qfle Corneo g, quod ex filamentis 

flbi mutuo applicatis, atque ad fpirarum Con¬ 

chae fimilitudinem convolutis, compofitum eft. 

Internas partes breviter filtem exponam j tum 

quia nonnifi dimidium iis examinandis impendi 

diem 3 tum quoniam ab interaneis aliarum Co¬ 

chlea- 
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tretit de gejï'mgerde fpil van defehe ^ die te gelyk 

feer dik is^ fio dathet heel nuikkelyk is, om de Slak 

daar uyt te krygen: alfioo de Hoorn als een Keyfieen 

aan flukken ficheurt en barji, ^wanneer men daar met 

een hamerken een aoeynig opfiaat. 

Het lichaam van de Slak, dat buyten de Hoorn 

kruypt , en met fiyne mufciilen fier Jierk aan 

de Spil derfielve vafl gegtoeyt is , k()7nt in xee- 

le dingen met de levenbarende Slak over een. 

Want het Hoojt en Mant a is ten naajïen by even al¬ 

leens, gelyk ook de Hoornen bb, en de Qogen cc. 
Alleen is de tekening van de Hiiyt onderfchejden, 
die ujt fvoarte ftreepen en vlaxkens bejiaat^ dcveclke 

opeen lüitte gront geplaatji fyn. In veelke couleu- 

ren nogtans,, foo in de een als in de andere foort, ce^ 

nig verfichil is. Agter op de voet van haar lichaam 

d d is het dekfiel van de Slak geplaatji e, dat de Slak 

fchielyk toetrekt en fiyn Hoorn daar me ede fltiyt, 
voanneer hy iets ongevooons gewaar wort. En het 

fielve doet hy ook , wanneer hy fchielyk. iets pet , 
dat hem voorkomt. En alfoo kan ik verfeeke-^ 

rendat dit foort de eenigfie onder de Slakken is^ 

die ik kenne dewelke ik blykbaare tekenen van fn 

gefigt heb fien vertoonen: hoewel de Oogen van dee- 

fie Slak , ten aanpen van de deelen die haar alle ge-^ 

meen fiyn, in mhfie niet komen te verfcheelcn. 

Inwendig tegens de Rant van de Hoorn is de Lip in de 

ronte van het lichaam geplaatji , die geene opening 

heeft voor de lugt., als ik in de andere foort en heb 

aangeteekent. Alleen heejt by in de regter fyde 

twee andere openingen, de ectte om de nitwerpfi- 

len door te' lojfen, en de andere 077t de teelleedcn 

door te erigeeren: dat alle de nyterlyke leeden in dit 

Dier fyn. Waar by men voegen kan dat dit Beeske 

va7i een fier ken aart is; kimnende wel tien of twaalf 

daagen in de ope lugt buyten het water leeven. Ook 

heb ik ondervonden, wanneer ik eens in Septc77iher 

te Petten was^ daar me7i deefe Slakken hi groote 

77ienigte aan de palen vint, dat fi alle daagen door 

het aflopende water droog wier den ^ en als de zee 

weer aanvleeyde, dat fi dan van het water weer 

wierden bedekt.- foo dat fi ten dien aanfien waar- 

agtige Water-en Land-gedierte fyn. De fchelp, daar 

ik deefe Slak in vertoon f, is van de tweede foort 
J 5 

met af en uytgefeete windfils. Het Dek fel hefiaat 

uyt buygfaam Hoortibeen g, ’r geen uyt tefaamen- 

gevoegde draatkens zametigefielt wort, die in haare 

drayingen het Hoornken vertoonen. 

De Inwendige leeden fal ik niet als kortelyk 

voorfiellen, fio omdat ik daar maar een halve dag 

in heb door gebragt, om fi te onderfieken als ook 
Z z 2, om 
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Tob. IX. 
ïig. XX. b. 

chlearura vix multum diöcrunt. Ut ab Ore 

ordiar, notandum cft, omnes heic Faucium 

Palati partes fanguinei atque purpurafeentis efie 

coloris. In medio (i)ris Lingua cernitur collo¬ 

cata/&, lingulari quodam cavo inclufa, quae to¬ 

ra videtur extra Corpus protendi polle. Difcre- 

patea haud multum,ratione fabricae atque coloris, 

a Lingua, quam inSepia depinxi atque defcripli; 

verumtamen eo ab hac quam maxime diftat, 

quod binos propemodum pollices longa fit, fi- 
mulque, Serpentis inftar ardte convolutae, in 

flexus fpirales venufte gyrata i, intus in corpore 

ficcollocetur- ut etiam una cum Gula fubcer 

Cerebrum tranfeat. Cerebrum, retro Oris & 

Palati partes, fupra Linguam & Gulam fitum, 

hifcemox deferiptis partibus loco trochleae, per 

quam eae tranfmittuntur, mfervit. Pars illa Lin¬ 

guae, quae intra cqrpus haeret, cartilagineae 

eil naturae, atque tam artificiofe & concinne fa¬ 

brefacta j ut ad eandem delineandam ne decem 

quidem dierum fpatiuni mihi fufficeret: quam 

ob rationem nativa tantum magnitudine eam dc- 

pidtam exhibeo. In extremo pofteriore Lingua 

mollioris cft texturae, atque ibidem in cavo luo 

albam recondit materiem , quae contra, ac in 

parte fuperiorc obtinet, tota evanefeit exficcan- 

do, ficubi aeri exponitur. Quisnam vero ufus 

fit hujus Linguae, majore demum experimen¬ 

torum numero inveftiganti conflabit. 

Juxta Linguam bini utrinque confpiciuntur 

Du6tus Salivales, qui ex Glandulis albicantibus 

atque ramofis orti ad fauces tendunt. Retro 

fuper Oris & Palati partibus,proxime fub Gula, 

binae praeterea particulae glandulofac, albae, in 

confpectum veniunt, quarum ufuni ignoro. Sub 

his utrinque cernuntur Nervi, e Cerebro pro¬ 

deuntes, quos inter Optici praeprimis notabiles 

funt. Oculi, quorum funftioni illi Nervi in- 

ferviunt, tribus ejufmodi gaudent Plumoribus, 

quales in aliis Cochleis ante prolixe defcripfi : 

id folum heie datur diferiminis, quod Oculus 

ibi loci, ubi cuti infidet, exiguo quodam circu¬ 

lo albo ambiatur- quem quidem aliis in Co¬ 

chleis haud obfervavi. 

Ventriculus fimiliter,uti in Cochlea hoitenfi, 

cfl comparatus; qui mox ac in gracile femet at. 

tenuavit Inteftinulum, deinceps ita attenuatus 

fecundum Teftac gyros progreditur, atque 

fpiralibus fuis & pyramidalibus anfradlibus 

Hepar concludit, quod fubflavo cfl colore,! 

nonnihil ad Mofchi colorem accedente. Con¬ 

flat 

cm dat fe niet heel merkely^^van die in de andere 

Slakken Jyn verfcheelen, Om van de Mom te be¬ 

ginne?! , fio nwet ?ncn ixieeten , dat de deelen van 

Jjn fvoelgkeel en verhemelte alle hloeiroot en piirper- 

agtig gecouleurt fiyn. In het midden van de Mont 

fiet men de Tong geplaatfl h^dieineen hefondere hol¬ 

ligheid opgeJloote?i veort, en heel buyten het lichaa?n 

fichynt te kunnen heveoogen voorden. Defelve ver- 

ficheelt niet veel in haar maak fel en couleur , va?i dig 

ik in deSpaa?ifl'he Zeekatgetoont en hefchreeve?? heb- 

be. Maar fy verfickilt van defielve Jeer ?nerkelyk, 

tn dat fe voel tvoee duy?nen by nau, lang is, voaar 

by dat je als een Slang, die fig heel in een gevoon- 

den heeft fieer cicrelyk in een fipirale bogt haar 

vertoont !, voaar meede datfiebhmen in het lichaamge- 

plaatft voort ,gaande te gelyk met de keel onder deHer- 

fie?ienheen: voelke herfenen, agter de deelen des Mo?its 

en het Verhemelte,boven op defielve geplMtfi Jynde, 

deefie hefichreeve deelen gelyk als een catrol dienen, 

om haar door te laat en pajferen. Het deel der Tong, 

dat binnen in het lichaam leyt, is van een kraak- 

beenige natuur, dat fioo kunfiig en fioo cicrelyk ge¬ 

maakt is, dat ik het in geen tien dagen fou kunnen 

uyttekenen: dat de reeden is, voaarom ik het alleen 

levens grootte vertoon. Agter op het uiterjle is de 

Tong van eenfiafterconJiruBie, en fiy bejluyt aldaar 

in haar holligheid een voïtte fiubjiatnio, dis contra¬ 

rie, als het bovenfle deel doet, heel voeg droogt, als 

Jy in de lugt geleyt voort. Wat gebruyk nu deefie 

Tong heefit, dat moefl door een menigvuldiger erva- 

rentheid onderjogt voorden. 

Neffens de Tong fet men aan voeerfyde tvoee 

Speekfelvaten, die uit vo'ite takagtige klieren haar 

oor ('pronk neemen, en na de fvoelgkeel gaan. Agter op 

de deelen des monts en het verhemelte fet men efien 

onder de keel nog tvoee voitte kl’ieragt'ige deelen , 

vo'iens gebruyk ik niet voeet. Hier onder fiet men aan 

voeerfiyden deSenuen, die uyt de Herfienengaan, voaar 

onder de gefgtfienuen de aantiierkelykfe fyn. De Os¬ 

gen, tot voelkersgefigtJj dienen, hebben drie voch¬ 

ten , gelyk in de andere Slakken otnfandig bejehree- 

ven is. Alleen is daar nog dit onderfcheyt, dat 

het Oog, ter piaatze daar het op de huyt (iaat, als 

een vo'it cir kelken om fig heejt, dat ik in de andere 

niet gefien hebbe. 

De Maag komt overeen met die in de Tu'in- 

Slak, foo draa fy haar in een dun darm ken v^rnauvot 

heeft, foo volgt dat darmke de drayingen van de 

Hoorn, en het hefluyt in fiyne geflingerde en py rann- 

dale bogtende Leever, die van een geelagtige couleur 

is , een voeynig naa de muscus-vervo trekkende. 

Sy bejiaan ujt reedelyk kennelyke endegroote kl'ier- 

kens 
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flat autem Hepar Glandulis fatis grandibus & 

conlpicuis, quae arbufculae in modum inter fe 

communicare mihi videbantur. Inteftinum il^ 

lud , poflquam per Hepar tranfnt, totumque 

gyrorum Teftac circuitum emcnfum efb, Inte- 

ftinum dein Redlum conftituit,in quo excremen* 

ta vidi in globulos quadrangulares diftindta. 

Cor una ciirn Auricula fua maximam partem 

finiftro in latere fitum erat. Vafii £anguinca 

omnia albicante gaudebant telae Aranei colore; 

quo quidem infigne vifeeribus hujus Animalculi 

accedebat ornamentum. Nec facculum Calca¬ 

rium, nec eum, qui Glutini continendo fervit, 

neque & Particulam cateniformem confpicere 

mihi licuit. Qiiin plurimae partium Genitalium 

vix accurate dignofei poterant j fiquidem anno 

vergente , Septembris nimirum gomo die , in 

prima harum Cochlearum fpecie hanc Anato¬ 

men inftituerim. Oblonga nihilominus Parti¬ 

cula purpurifera, elegantis admodum texturae» 

quam diUindulTime confpiciebatur, una cum a- 

liis infuper nonnullis vifeeribus, quae tamen 

omnia praeteribo, alio potius tempore, fiquidem 

fieri poterit, hancce fedionem de novo fufeeptu- 

rus: nunc enim aliis plurimis occupatus nego¬ 

tiis huic operi vacare nequeo. 

'Turbo Aquaticus, minutus. 

Tab. X. In locis, quibus Cochlea mirabilis reperitur, ple- 

%• I- '*• rumque & minuti quidam Turbines occurrunt, 

qui &; fabrica & indole cum Cochlea vivipara pelli¬ 

tus videntur convenire, nec diferepant ab hac, 

nili quod domuncula gaudeant paulo longius 

exporreda. Majores nondum inveni. C^o- 

niam autem hoc tempore vivos non poffideo, 
hinc nec Animalculi ipllus iconem exhibere pof- 

fum. Velim igitur Ledor benevolus in fola 

domunculae figura heic acquiefeat. 

Cochlea Marmorea, Umbilicalis figurae. 

Exigua haec, marmoris in modum variegata. 

Cochlea dulcium aquarum fluenta Hollandiae 

incolit, filiculis ibi adhaerefccns i qua quidem 

ratione in Vephta , Ultrajedo Amftelaedamum 

tendente, eani reperi. Frequenter etiam circa 

codos lateres aedium, quarum rudera in aquam 

prociderunt, invenitur. Anterius, qua domun- 

Fig. ir.^. cula infpiramcoit^. Umbilici ea fotraam refertj 

donec ovato inde flexu circumvoluta deinceps 

latius expandatur h. Colore eft cx viridi flavo, 

quem 

kens, die met maikmideren booms-géviys , Joo het 

toefcheen , communiceerden. Deefe darm de Leever 

door geptifeert fynde, en den tour van den dray 

van het Hoornken gedaan hebbende, die maakt yer- 

volgens den Endeldarm , veaar in ik de vmligbeden 

in vierhoekige bolletjes verdeelt fag. 

Het Hert met fyn Oorken lag meejl in de linker 

fyde. De Bloedvaaten vearen alle van een voitte Jpin^ 

rag couleur, dat een groot deraat aan de ingevoan¬ 

cien van dit Dier ken gaf. Het Kalkbeursken piog het 

Lymbeursken fag ik niet, gelyk ook het ketting-gc- 

wyfe Deelken. En felf 's voaaren de meejie Teellee- 

den niet heel kennelyk, alfoo het in het afgaan van 

het jaar, enden ^o. September vo.ts, dat ik deefe 

Se&ie in de eerfle fbort van deefe Slaxkens injiitlieer¬ 

de. Daar ivas egt er heel Jïglbaar eeiv langvierpig 

Piirperdcelke, dat heel elegant van conjlrutlie was; 

en ook e enige andere ingewanden , die ik alle ft 

verbey gaan , om is het my mogelyk deefe ontlee- 

ding eens op een ander tyt te hervatten, dat ik nu 

niet doen en kan, van wegens myne menigvul¬ 

dige occttpatien. 

Kleene W ater-Skkmet een Wervel Hoorn. 

Ter plaatfe daar men de wonderlyke Slak vim, 

daar fet men gemeenelyk ook eenige kleene Wervels 

a, die in maakfel, en van aart, feenemaal, met de 

gefeyde levenbarende Slak fchynen over een te ko¬ 

men; alleen verfcheelen Jy hier in, dat haar Hoorn- 

ke wat langer uytgerckt is. Grooter heb ik haar 

nog niet gevonden. En alfoo ik fe tegenswoor- 

dig in het leeven niet heb , foo kan ik de figuur van 

het Beesken felve niet geeven. Waarom de Lefer 

fig met de afbeelding van het Hoornken fl moeten 

vergenoegen. \\ ■ 

Een gemarmelde Navel-SIak. 

Dit volgende gemarmert Slaxken vint men in de 

fete Revieren van Hollant , daar fy aan de key- 

fieenkens fitten, gelyk ik haar op die wys in de 

Veght, die van Uytreght naa Amflerdam loopt, ge¬ 

vonden heb. Ook vint men fe dikmaals aan de ge¬ 

bak ke fieenen der huyfin, wanneer die met haar puyii 

in ^t water vallen. Van voor en , daar de dray 

van het Hoornken is a, heeft het de figuur van 

van de Navel , tot het ovoflls-gewys fig om- 

drayende fig breeder ujtfirekt b. Voor cou- 

Aa a leur 
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quem nigrum veluti reticulum fuperftratum, 

marmoris inftar, quara elcgantiffime variegat. 

Qiiae intus habitat, Cochlea perquam tenera eft: 

quum vero mortua jam fuerit, priufquam eam 

mecum in Mufaeum detuleram atque aperueram, 

hinc vix multa mihi de ea commemorare, nec 

& corporis ejus iconem exhibere licet. Bina ta¬ 

men, oblonga, acuminata, ipfi effe Cornicula, 

una cum duobus Oculis nigris, confpexi. Lin¬ 

gua ejus pari fere modo conftrudta eft, ac in 

Cochlea mirabili. Inteftinulis gaudebat fatis 

fortibus. Corporis ejus, quod intra extremam 

domunculae fpirara relidebat, figura erat obtu- 

fa, eam forte ob rationem, quoniam Tefta haec 

admodum crafia, firma & folida eft. Infernae 

corporis parti adcretum haerebat Operculum 

lunatum, & gibbere quodam inftrudum, ubi loci 

in id inferebantur Mufculi- ut adeo veluti Sca¬ 

pulae olfi fimile eflet. A latere externo illud ad 

Tcftae ipfius fimilitudinem erat gyratum. Ab 

interno latere, qua Cochlea haec e Concha fua 

prorepit, oftium duntaxat lunatum patebatjcuie 

regione oppofita cernebatur macula quaedam vi- 

ridefeens, & quali Conchae margaritiferae ma¬ 

teriem referens, itidem lunata, adverfus quam 

fefe applicat Operculum , quando Cochlea e 

Calyce fuo prorepit. 

Cochlea Deprejfa. 

Qtiandoquidem multae Cochlearum fpecies in 

Hollandiae noftrae fluminibus reperiuntur, ti¬ 

nam adhuc Cochleae Aquaticae Ipeciem breviter 

deferibam, oppido ibi vulgarem, atque in lallis 

aeque ac dulcibus aquis inter pafcua rura &; jux¬ 

ta vias inveniendam. Corpore ea eft grifeo fi- 

Tab. X. ve nigrelcente. Ad Capitis anticam partem duo 

coiflpiciuntur Labia inter lejunftaRub qui¬ 

bus Cochleae Os eft, eodem modo fabrefadfum, 

ac in vulgari Cochlea Aquatica. Sub hoc dein 

illa cernitur corporis pars,quam Pedem vocobb^ 

quia reptatui infervit: Pedem hunc Cochlea fre¬ 

quenter eoLifque expandit, ut labia Sc os luum 

parte iiiferha eo contegat. Paulo altius in Capite 

cc. bini haerent Oculi cc nigri, ad Corniculo- 

(ici, rum dd bafin collocati. Cornicula haec ante¬ 

rius acutiffima funt, poftica parte latiora; quae 

quidem aliqua ratione contrahere poteft Cochlea, 

at minime in corpus fuum reducere. 

Porro fatis longum & anguftum eft ejus Cor- 

^ pus e, quando id extra domunculam protenfum 

eft. Circa Concham pars quaedam Limbi con- 

fpicitur, quem Cochlea extra aquas emittere in¬ 

ter natandum poteft; ut aerem eo in corpus fuum 

hau- 

' leur heeft het een groeft gele gr ont, daar op het v:et 

een fwarte tekening feer fraj als een netteke gen:ar¬ 

mer t is. Het Slaxke., dat daar in 'woont, is Jeer 

teer^tnaar alfoo bet gejiurven 'was ,eer ik het op myn 

kamer had en opende, foo kan ik daar niet veel van 

fggen, nog ook Jyn lichaam afbeelden. Alleen feig 

ik, dat het fwee langwerpige fpitfe Hoornkens hadt, 

met t'wee fwarte Oogen, Syn Tong is haaji even al 

eens getnaakt, als die van de Wonder-Slak. Syn 

Dartnkens 'waar en redelyk Jlerk. De figuur van fyn 

Lichaam, dat in de uyterjie dray van het Hoornken 

fat, was fiomp , door réeden mogelyk , dat dit 

Hoornke Jeer dik , vafi, en maffiepis. Onder aart 

fyn lichaam was fyn dek fel als een half ront vaji 

gegroeyt, en daar de mnfculen haare infertie in had¬ 

den, was het met een verheventheid verfien ; fho 

dat het fig als het Schouderblad vertoonde Aan 

de huytenfie fyde foo drayden het op de manier van 

het Hoornken felve. Aan de hinnekant, daar dit 

Slaxke uyt fyn fchulp kruypt, daar was de opening 

maar half ront , en men fiag daar tegens over een 

groenagtig en parlemoer half ront vlaxken , daar 

fyn dek fel tegens aan Jluyt, wanneer het Slaxke uyt 

fyn hoornken kruypt. 

Een Platte Slak. 

Alfoo men verfcheyde föorten van Slakken in de 

Revieren van Hollant vint, foo fal ik kortelyk 

nog een Water-Slaxken hefchryven, dat aldaar feer 

gemeen is, en in foute als in foete wateren tujfchen 

de weylanden, en by de weegen, gevonden wart. 

Het felve is van couleur grys , of fwartagtig van 

lichaam; voor aan fyn Hooft heeft het twee Lip- 

pentvn, die aan een verhnogt fyn, waar onder Jyn 

Mont is, fynde op defeivs wys van maakfel, als 

in de gemeene Water-Slak. Daar onder fiet men het 

gedeelte van fyn lichaam, dat ik de Voet noem bb, 

en waar meede dat het voort kruypt. Dit gedeelte 

’^ekt hy veehnaaj foo ver uyt, dat hy de lippen en 

de mont daar van onderen meede bedekt. Wat tco- 

gerinhet Hooft beeft hy twee fwarte Oogen cc, dis 

op de gront van de Hoornkens dd geplaatjl fn. 

Voor aan fyn deefe Hoornkens heel fpits , en agter 

aan breet ; de felve kan hy meede eenigfins contra¬ 

heer en , maar niet in fyn lichaam trekken. 

Vorders is fyn Lyf c , als hy dat buyten bet 

hoornkefleekt, redelyk lang en fmal. Ontrent de 

Schelp fiet men een gedeelte van de Rand, die hy 

kan buyten het water fteeken,'wanneer hy fwemtt 

om de lugt daar door in fyn lichaam te haaien, 

waar 

V 
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'Tab.X. 
fg.XII./. 

g- 

■Iiaiiliat: Limbus hinc eum in finem a latere fini- [ nvaar toe de Rdnd in de linker fyde een redc'^ 

firr. ly.a. 

llro arapla fatis gaudet Apertioneƒ, infra quam 

organis. Genitalibus deftinatum cernitur Fora¬ 

men g. 

Concha ejus,five dura Cutis^rairo quodam mo¬ 

do convoluta cft, a latere finiflro plana velde- 

prefiaPeriofieo ea diftinde confpicuo, u*- 

ti aliae omnes Cochlearum domunculae, veftita, 

tcnuiffimis porro incifuris, coftuhs five ftriis, 

undequaque diftinguitur. C^odfi mollis foret 

haec Telia, ut evolvere illam liceret, oblongus 

inde tubulus poflet formari. A latere dextro 

concava ea cft, aut quafi in femet ipfim dever¬ 

gens- intus vero in femet ipfam convolvitur a, 

atque hinc in medio exiguam relinquit apertu¬ 

ram, quam Scapi cavitatem ibi adpello. 

Cochlea haec veluti intermedia quaedam,vuF 

garem Aquaticam inter & Viviparam Cochleam, 

Ipecies eft ; uti ex Anatome ejus nunc exhiben¬ 

da patebit. Difficillimum tamen eft , ejus in- 

ftituere Anatomen j & quia haud illaefa interfici 

poteil; & quoniam viva non patitur le difleca- 

ri. Interim haud dubito, quin inventione cu- 

jufdam encheirefios aliquando fuperaturus fim 

hanc difficultatem: id quod hanc praeprimis ob 

rationem tanto ardentius opto ; quoniam, mox 

ac Cochleae hujus Tellamquis incipit effringere, 

llatim ea pulcherrimam , pailefeentem tamen, 

fuo e corpore purpuram exprimit, quae vel per 

ipfii intus vifcera fefe difiundit. Quod fi vero in 

Spiritu vini eam morti dederis, itidem purpu¬ 

reum fuum humorem e corpore excutit. Ubi 

tamen fponte naturae in aquae tantillo ea mori¬ 

tur, purpurae mhil comparet j forte quia hujus 
tunc color ob mutatam partium difpofitionem 

evanefeit. Rurfus quando ladlc fufibeatur haec 

Cochlea , in quo tamen per aliquod temporis 

fpatium adhuc vivere potefb, nihilominus cer¬ 

nitur, purpuram in vafis fibi a natura pro*- 

priis haud manere conclufam. Quamvis autem 

Cor ejus pulfans viderim, nequaquam ta¬ 

men vel in hoc, vel in hujus auricula, purpu¬ 
reum iftud liquidum inveni. Unde inducor, 

ut credam , purpuram hanc fingulari quodam 

detineri facculo, quem aliis quidem in Cochleis 

confpexi, at in hac detegere haftenus haud po¬ 
tui. 

Telia igitui^ de corpore paullatim atque cir- 

cumfpecle defradla , difieftionem deinceps a 

Limbi foramine aufpicari juvat. Tum vero 

patebit, Cochleam hanc cum Cochlea mirabili 

multum convenire; Limbus enim heic pariter in- 

ftrudtus eft fimili quodam exiguo margine ele- 

gan- 

lyk ruyme Opening heeft f, en daur onder fiet nieu 

de Opening voor de Teelleeden g. 

Syn Hoornke, of barde Pluyt, is fecr aardig ge^ 

drayt, fynde aan de linker fyde pU.t van figunte 

hh. Het is bekleet ais alie de andere met e en kcn- 

nelyk Beenvlies, en voorts is het met Jeer fjne 

kervingen, ribbekens ofjlriemen^over alvanmaak- 

fel. Indien dit Hoornke iveek voas, en dat men 

het kon uytveinden , men foii daar een langvierpig 

pypken van kunnen rnaaken. Asm de regier fyde 

is dit hoornke hof of in fyft felve neerivaarts gaan^ 

de, en van binnen in fig felfs omgedrayt a, ''svaar door 

het inwendig een kleene opening laat, die ik de hoU 

ligheid van de Spil aldaar noem. 

Dit Slaxke is als een middelfoort tnjfchen de ge^ 

meene Water-Slak , en de Levenbarende Slak; als 

ik uyt de Anatomie van dit Dierken fal voorjiellen. 

Het is feer fiwaar te ontleeden, foo om dat men het 

niet ongefchonden fynde kan doen flerven,, als om 

dat het fig levendig fynde niet laat open fnyden. Waar 

toe ik V een of^t ander tjt wel een experiment fat 

uytvinden, De reeden, waarom ik dit begeer , tlie 

is t om dat als men dit Slaxken maar effen begint 

fjn Hoornke te breeken , dat hy dan datclyk een 

fchoon, maar bleekagtig,purper komt uyt fynlichaam 

te perjfen, dat felfs binnen door de ingewanden haar 

verfpreyt. En foo men het in Brandewyn komt te 

dooden, foo perfl het van gelyken fyne purpers 

vog tig heid uyt fyn lichaam. En foo het felfs in een 

weynig water fterft^foofiet men die eevenwel niet , 

mogelyk dat de couleur door de verandering van de 

difpoftie der deelen vergaat. En laat men het in 

melk flerven^ daar het nog e enigen tyt in leeft, e~ 

venwel fet men, dat het purper niet in fyn natu^ 

relyke vaten beflooten bljft. En hoewel dat Ik 

het Hart heb fitm kloppen, foo vind ik daarin, nog 

ook in fyn oorken , deefe purpere vogtigheid niet .* 

dat my doet gelooven , dat fe in een particulier 

beursken opgeflooten is, V geen dk ik in de an-^ 

dere Slakken wel gefien heb, maar hier nog niet 

gevonden. 

Het Hoornke van het lichaatn allenxkens en voor'^ 

figtig dan afgebrooken hebbende, foo moet men by , 

de opening van de Rand de Ontleeding beginnen. En 

als dan fal menfien,düt dit Slaxke met de Wonder" 

Slak veel overeenkomt; want hy is mee de foo met 

een aardig geployt rantken verzien; dat ook foo van 

; Aa a 2, 
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ganter plicato, codcmquc modo , ac in Co¬ 

chlea difta mirabili, fabrefacto j fiquidem in 

ipfius textura itidem infignis admodum invenia¬ 

tur numerus globulorum'ejufraodi cryftallino- 

rurn, qui fub inftrumentis diffeélioni adhibitis 

Itrident Sc crepitant. Ab altero, dextro nimi¬ 

rum,limbi latere fimilium quoque Vermiculorum 

congeries obfervatur, quales in Cochlea Vivipa¬ 

ra pariter adnotavi: atque fi Vermes hi diffecan- 

tur, ex iis itidem prodeunt numerofi admodum 

minores Vermiculi,craffis praediti capitulis,qui 

& velociter admodum natare polTunt, Sc vel 

validiore etiam vita motuque gaudent , quam 

quidem in Cochlea Vivipara dcfcripfi. 

Vermiculi hi quoque perquam celeriter pro¬ 

repunt 3 ea quidem ratione , ut caput primo 

protendant, turaque vi magna reliquum dein¬ 

ceps corpus ad caput adducant. Unde eorum 
VIS maxima in Ore fita eil, quod forte pedibus 

pollet j uti in aliis pariter Animalculis vidi 3 

Sc verbis aeque ac icone poftmodum repraefen- 

tabo. Sunt tanren hi Vermiculi multo heic 

minores, quam in Cochlea mirabili. Qiiin & 

poftea, cum res haec obfervando mihi jam con- 

ftitiflet, eorum millia aliquot in aqua, in qua 

has Cochleas lagena inelufas afiervabam, natare, 

celerique femet motu ciere confpexi. Cochleae 

hujus illa particula , quae fuperius fua in mem¬ 

brana Vermiculos hos continet , intus faturate 

flava eil;, & , mea quidem opinione , pro ipfo 

facculo Purpurifero forte haberi pofict : id, 

quod tamen haud pro certo affirmavero. 

Caeterum Cochlea haec cum vulgaribus Co¬ 

chleis Aquaticis convenit ratione fabricae exter¬ 

nae Oris atque Dentium. Caret Sc Operculo. 

Et praeterea quoad vifcera quaedam iis quoque 

affimilatur. Ita Ventriculus ejus pariter, ut in 

Gallina, conftrudtus eft. Cerebrum itidem fi- 

mili fere modo fe habet j quamvis in nervis ali¬ 

quod diferimen occurrat. Cor in finiftro cor¬ 

poris latere fitum eft. Id autem peculiare heic 

datur, quod Hepar, glandulis conftans , mini¬ 

me ad extremam ufque domunculae cavitatem 

protendatur: imo vero reperi ibi loci particulam 

quandam, quaemy riadibus ante deferiptorumV er- 

miculorum, craffis capitulis praeditorum,ofierta 

erat. Sequitur deinceps particula Catenifor- 

mis; pone quam alia iterum quaedam particula 

glandulofa , purpurafeens, collocatur ; Sc poft 

hanc rurfus alia cernitur particula flavefeens 

juxta Uterum, qui ejufdem, ut invulgari Co¬ 

chlea Aquatica, eft fabricae ,tnbufque tubulis 

in pofticam colli partem aperitur. Penis fimili 

modo, 

ma&kfel is, ais in het gefeyde SUxken , 'vsant men 

vincit daar nieede een J'eer groot getal criftallyne 

kloütkens binnen in, voaar op het injirnment , dat 

men gehrnykt, kraakt en knarft y als men het ont- 

leet. Aan de andere en regter Jyde van de rand, 

daar Jiet men een vergadering van diergelyke Wurm.- 

kensy als ik meede in de Levenhaarende Slak heb 

aangetekent} en als men die doorfnyt, foo komen 

daar meede een groot getal kleene dikhoofdige Wurm^ 

kens uyt, die feer veerdig kunnen fivemmen , en 

die Jierker van leeven en bevoeegen fyn , als in da 

Levenbarende Slak befehreeven heb. 

Deefe Wurmkens kruypen feer veerdig , flekende 

het hooft uyt, e?i trekkende dan feer flerk het li¬ 

chaam naa haar, foo dat haar meejle kragt in de 

bek fit y tzhxaar Jj mogelyk voeten hebben , als ik 

in andere Dierkens -voel geften heb yen in het ver¬ 

volg hejchryveny en uyttekenen fial. Deefe Wurm¬ 

kens fyn veel kleender als in den bVonder-Slak. En in 

het voaatery daar ik deefe SI .kken in een Vlefch he¬ 

lvaar de y heb ik^naderhanty als ik dit nu ondervon¬ 

den heb y eenige dtcyfenden van defelve fien fivem- 

men y en haar vaardig beweegen. Dit deelken in 

de Slak y geen van bovenen in fyn vlies deefe 

Wurmkens in fig heeft y is van binnen hoog geef en 

my dunkt y dat dit het Purpere Beurske voel Jou kun- 

nen fyn .- dat ik egter niet heel vafi feggen kan. 

Verders komt dit Slaxke met de gemeene Water- 

Slak overeen-yCerfl in fyn tiyterlyk maak fel van Mont 

en Tdanden : hebbende ook geen dekfel. En dan 

komt het daar meede over een tnet eenige ingewan¬ 

den y als de Maag, dewelke meede als die van een 

Henne alhier van maakfel is, Soo fyn ook de Her- 

fenen haafl even alleens y hoeveel de Senuen wat ver- 

fcheelett. Plet Hert heeft fn plaats in de linker 

fyde van het lichaam. Voorts is daar dit particu¬ 

lier in y dat de^ Lever, die uyt klierkens beflaat, 

niet tot de ujterfie holte van bet hoornken ujtge- 

flrekt wort:' maar if heb daar ter plaatfe een deel¬ 

ken gevonden y dat met millioenen van de befchreve 

dikhoofdige Wurmkens opgepropt was. Dan volgt 

het Kettinggewy fe Deelke , waar aan een purper- 

agtig en klieragtig deelke volgt, en dan nog een 

ander geel couleurig deelke y nefjens de Lyfmoeder, 

die van maakfel is, als in de gemeene Water-Slaks 

en met drie Pypkcns haar agter in den Hals opent. 

De Roede is van maakfel als die in de gemeene Wa¬ 

ter flak, en niet veel dcuirvan verfcheelende, alleen 

heeft 
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raodojac in Cocliiea Aquatica vulgari, fabrefa- 

blus eft ; nee quiequam fere fibi vcndicat pe¬ 

culiare, nifiquod, qua is extra corpus porrigi¬ 
tur, tres conipiciantur particulae plicatae, qua¬ 

rum media elegantiffima , fungi quodammodo 

aemula, exiguo fuftentatur'petiolo, atque ab 

uno latere fiila eft. 

heeft hy dit particulier, dat ^ daar hy hujten het .li^ 

chaam gaat, tnen drie geplooide deelkens fiet ^ nvaar 

vati het middeljie feer aardig ais een Campernoelje 

is , op een kleen fleelken fiaande , cn acm eene fy 

gefpleeten vtefende. 

Cochlea Defrejfa, mimitd. Een Kleen Pkt SIaxke. 

Tab. X. 
%. V. a. 

Cochlea haec priori omnino fimilis eft , nec 

ab ea diferepat, nift quod domuncula ipfius 

utroque fere a latere aequè plana & concava 

fit,atque praeterea exiguo quodam Limbo a ex¬ 

ornetur, cujus acceftufit, ut ftriae vel coftulac 
in Teftae fuperficie diverfo modo incurventur. 

Raro ea major invenitur, quam heic depidla 

eft. Ratione corporis externi itidem nonnihil 

datur diftèrentiae. Corniculorum color helvus 

eft; quamvis ipfiim corpus nigrefeat. Cochleae 

hujus domuncula, Soli obverfa, propemodum 

tota peilucet; praeprimis tamen in interioribus 

fuis convolutionibus, quae purpureo undique 

polore funt infeftae. Simili pigmento pulfans 

Cor quoque repletum obfervatur. Qiiodfi Co¬ 

chlea haec, poftquam corpore fuo extra cutem vel 

Concham fuam prorepfit, tenui acu tranfadigi- 

tur, acufque deinde rurfus extrahitur; tunc ea 

corpus fuum quam profundiffime intra Con¬ 

cham retrahit: eo autem tempore animadvertitur, 

e vulnere infiibto paullatim purpurei coloris fuc- 

cum ftillare ; quod equidem certo mihi indicio 

eft, Animalcuium hoc fanguine purpureo gau¬ 

dere. Utrum vero id ipfum quoque in praece¬ 

dente Cochlea obtineat, adhuc inveftigandum 

fupereft in minutiore quadam, cujus cutis iti¬ 

dem forte adeo tenuis erit, ut pelluceat. Co¬ 

chlea haec una cum priore .in foffis, tam juxta 

vias, quam inter pafcua, inHollandia inveni¬ 

tur. 

Dit Slaxiie is eenemaal ais het voorgaande^ 

en het verjeheelt daar niet van, als dat fyn Hoorn- 

ke aan heyde fyden haafl eVen plat en hol is / 

vsaar hy komt, dat het nog een Rantke a tot cieraat 

gegeeven is ^ve aar door de Striemen, of de Ribbek ent 

van het Hoornken verfchillig gehoogen voorden. 

Selden vint men fe grootcr , als ik hier vertoon. 

Ten aanfien van het uyterlyk lichaan verfchilt het 

ook iets in de couleur der Hoornen , die vaal fyn, 

hoeveel het lichaam naa het fwarte trekt. Hit 

Slakke-Hoornke , tegens de lugt gehouden fyn^ 

de , is ten naafien hy heel doorjigtlg , voorna-^ 

mentlyk in fyne binnenjle drayingen , alwaar 

men fet dat het van een purpure couleur is; 

van dewelke men ook het kloppende Hert vervult 

fet. Wanneer men dit Dierken met een fyne naait 

doorfeekt, als het eerftelyk met fyn lichaam huyten 

fyn huyt of fchelp gekroopen is , en dat men dan de 

naait daar weer uyttrekt, foo kruypt het met fyn 

lichaam heel diep in fyn Hoornken; als dan fet 

men, dat die purpere couleur allenxkens, daar hy 

gequetft is, uytfypert: dat my een feker teken is , 

dat dit Dier ke een purper root hloet heeft. Of dit ook 

fyn plaats heeft in het voorgaande Slaxken, dat flaat 

te onderfoeken in een dat kleender is, en wegens de 

dunte van fyn huyt ook mogelyk doorfgtig fal fyn. 

Dit Slaxken vint men nefens het andere in de floo- 

ten, foo hy de wiegen,als tujfchen de wejlanden, in 

liollant. 

\ 

De M'jUdis , (fui in fiollandia in dal- Van de Moffelen in Hollant^ die men 

dam aquarum fluminibus referiuntur. in de foete Revieren, vint. 

In Vegta fluvio, qui Ultrajeólo Amftelaeda- 

mum decurrit , multifque aliis in fluentis, 

Mytulorum quaedam invenitur fpecies,'admodum 

ibi frequens; qAi quidem proxime ad ripas in ar¬ 

gilla & limo fepulti, at undequaque tamen foluri 

haerent, folam fuam partem acuminatam foras 

protendentes. Unde quando Vegtae, vel vicinarum 

foliarum, fola repurgantur, Mytuli hi ingenti 

numero iniis reperiuntur. Tres ibi Mytulorum 

Ipe* 

In de Veght, die van Uitregt naa, Anifleldant 

gaat, en ook in veele andere revieren ,atint men een 

foort van Moffelen , die daar fleer gemeen is. En 

men fet defelve voor aan de hoorden der revier f ee¬ 

nemaal los in de kley en modder fitten , hebbendé 

haare fpitfe gedeelte alleen daar huyten geflooken. 

Waar door, als de pTghtof de fooien daar ontrent 

opgehaggert worden, men deefe Mofelen in quanW 

teyt daar in vint. Drie forten deefer Moffelen heb 

Bb b ili^ 
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ik aldaar ontdekt; als een groots foort met dunne en 
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fpecies detexi; majorem nimirum, tenuibus la- 

tifqueTeftis praeditam; tum minorem, magis 

oblongam, Teftis craffioribus; tandem que mi¬ 

nimam fpeciem, quae fabrica nonnihil diverfa 

gaudet. 

Mediam horum Mytulorum fpeciem, utpo- 

te reliquis abundantiorem, tantum examinavi. 

Mytuli hi nonnifi perparum fefe aperiunt, & 

binas corporis fui Alas, vel Labia, tantillum dunta- 

xat extra Teftam faciunt protuberare; ut hac 

ratione fluminis aqua femet repleant. Praeterea 

de corporis fui extremo acuminato apiculos 

quofdam exiguos, rubefeentes, extra Teftam 

emittunt; qui, cum a parte poftica nigricante 

obducantur materie, totidem referunt apiculos, 

five fpinulas acutas, nigras, papillarum inftar, 

quae in linguarum bubularum fuperficie obfer- 

vantur, fabrefaétas. 

'Animum induxeram,integram horumce My¬ 

tulorum Anatomen perficere: at vero cum bi¬ 

nos eorum aperirem, omnes, quae in iis occur¬ 

rebant, partes adeo peregrinae mihi atque inco¬ 

gnitae erant, ut a propofito deftiterim. Quum 

enim nullam ante Mytulorum fpeciem accurate 

unquam dilTecuiflem; fatis videbam, negotium 

hoc nonnifi longiffimo temporis fpatio a me ab- 

folutum iri: atqui horae meae aliis rebus pera¬ 

gendis erant occupatifllmae. Qiiapropter in 

aliam commodiorem occafionem hoc opus refer- 

vo. Breviter tamen nunc enarrabo, quidnam 

extus 6c intus hoc in Mytulo cjufque Tefta mi¬ 

hi comparuerit; praecipue autem de Mufculo- 

rum ejus infeitione nonnulla exponam, quibus 

hiftoria eorum, quae ante de Mufculorum in 

domunculas Cochlearum infeitione commemo¬ 

ravi , quam maxime illuftrabitur. 

Quando Mytuli Tefta fruftillatim, circum- 

fpecte , forcipe confringitur, atque ibi loci,ubi 

Mufculi infiguntur, ab uno latere feparatur, 

primum tunc , quod in Mytulo confpiciendum 

fefe oflert. Labia funt five Limbi ejus ,qui cor¬ 

pus univerfum compledluntur, binifque veluti 

alis obtegunt. Horum alter cernitur reflexus aa^ 

ad latus corporis compofitus. A parte hujus in¬ 

feriore ,atque ab altero etiam corporis latere,pa¬ 

pillae fupra memoratae bh confpiciuntur,nigro 

infedlac pigmento , quod penicillo facile inde 

abftergi poteft. Papillae hae mihi videntur to¬ 

tidem efle tubuli atque probofeides, quibus 

Mytulus particulas argillae Sc limi tenuiflimas, 

pabuli loco, in corpus fuum adtrahit: fiquidem 

Gula cum iis communicare videatur. Ad 

hreede fchalen : en een klcender en lanc^ocrptger 

van aart met dikker fchaalcn; en dan nog een klcen- 

(kr Joort, dat een v:egnig anders van maakfel is. 

Het Middel-fcort deefer MvJJelen heh ik alleen 

onderjogt, als de meejle in qmntiteyt fjnde. Sy o- 

penet; haar niet als maar een kleen veejnig; foo dat 

Jy de tveee vleugelen, oj lippen, van haar lichaam 

maar ejfen buyten de Schaal doen uytpuylen, voaav^ 

door dan de Moffel vol van het revier veater loopt.. 

Voorts fchiet hy aan het Jpitze eynde van fyn li¬ 

chaam eenige kleene roedagtige ptintkens buyten fyn 

Schulp, dewelke alfoo fj agter aan met een fvoar- 

te materie bekleet fyn , als foo veel Jpitze ei; Jwar- 

te puntkens, oJ doorn ken s haar vertoonen , dte in 

maakfet overeenkoomen met het foort der tepels^ 

die men op deOjJe tongen gewaar wort. 

Myn voorneenien was, om van deefe Moffel een 

volkomen Anatomie te maaken .- maar als ik twee 

van defelve tpuam te openen , foo vond ik alle haar 

(helen Joo vreemt en onbekent voor my, als hebben¬ 

de geeft foort en der Moffelen oit nau keurig ontleet, 

en ook om dat ik myn tyd tot andere dingen feer no¬ 

dig hadde ^ dat ik het felxe heb naa gelaten alfoo 

ik voorfag, dat ik daar een feer langen tyt in fott 

bejtg moeten geweejl hebben. Waarom Ik dat tot 

een andere en betere gelegentheid fal uytftellen. Eg- 

ter fal ik kortelyk optellen , wat ik uytwendig en 

inwendig in deefe Moffel en Schulp gefien heb; en 

befonderlyk ontrent de inplanting fyner Mufculeny 

het welk de Hiftorie, van het geen ik ontrent de in¬ 

planting der Mufculen in de Hoornkens der Slak¬ 

ken gefegt heb , feer veel Jiil verlichten. 

Het eerjle dat men in de Moffelen fiet, wanneer 

men fyn Schelp oJ fchaal, by broxkens , met een 

nyptang voorjigtig komt door te brecken, en van ds 

plaats., daar de Mufculen haar inplanting hebben, aan 

eenezyde ofte fchejdenffat fyn fyne lippen offojnen, 

die Jyn ganfche lichaam omvangen , en als met twee 

vleugelen bedekken. Een van defelve fiet men om- 

g eb oog en Jyn de a a neffens het lichaam neergevleyt. 

Onder aan defelve, en ook aan de andere Jyde 

van het lichaam, fiet men de genoemde Tepels bb, 

die met een Jwarte gront bekleet fyn; en welk 

Jwart men daar ligtelyk van kan afjeheyden met 

een peufeelken. Deefe deelkens vertrou ik, dat als 

Joo veele pypjes en ftuitjes fyn, waar door de 

Moffel de fynfte deelen van de modder en klef 

tot fyn voetfel 'in het lichaam fuygtwant de keel 

fchynt utrum- 
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iitrumque corporis latus quatuor occmmnllfibynt met defelve te comnmniceeren. Aan 

Branchiae, e tiibus fmgulae membranis conftru- 

clae- quarum membranarum media,floreae in- 

llar e juncis contextae, fabrefadla , filamen- 

fyden van het lichaam Jiet men vier Kuuvten, vcaat 

van ider uyt drie vliefen beflaeit, en ivaar van het 

middeljle ais een gevlogte hiefe niatke haajl van 

vlies-- 

kens heen fchynt. Alie deeje draatkens neem ik 

voor Pypkens, voaar door het Bloet , gelyk in de 

Vijfchen , heen circuleert. Onder aan hebben 

tifque longitudinalibus Sc transverfalibus inftru- ^^^‘^(^kfel is, V vjielk door de tvoee bvytenjie 

éla, per utramque membranam exteriorem 

tranfparet. Omnia ifthaec filamenta mihi vi¬ 

dentur Tubuli efie, per quos Sanguis, uti ih 
Pifcibus, movetur. Maxima Mytuli vafii in IA haare grootjle aderen^ daar ik vertrou dat 

parte inferiore fita funt,atque ex his enafciTu-p^'A pypkens uyt komen te fpruyten: en ais men 

bulos iftos autumo, quos qui eoufque profequi-naa Jyne Tepels.^ fio ivordcn fiy daar 

tur, fat firmiter cum Papillis, pabulo adtrahen-l meede geconnedlcert. Aan ieder Jy'- 

Tab.X. 
£a. VI. 

cccc. 

do dicatis, connexos inveniet. Ab utroque Ia 

tere quatuor ejufmodi majoribus gaudet BraU' 

chiis Mytulus cccc, & infuper quatuor aliis 

dddd. minoribusr/di/d, veiTuspoflcriora collocatis. 

e.f. Corpus ipfum è dura e confiat & molli / 

parte, quas pro Thorace & Abdomine habeo. 

Pars durior tota abfolvitur multorum congerie 

Mufculorum, qui ab uno ad alterum corporis 

latus longarum fibrarum fii'atis concurrunt, 

turaque fupra mollem partem verfus Branchias, 

atque Alas, five Labia delati, fubtus deinde Ven¬ 

tri varios- Mufculos impertiunt. Thorax hic 

in acumen afiurgit, di coloris eft nonnihil ad 

flavum vergentis. Apertus plurimas exhibet 

Fibras mufculofas, tranfverfim ab uno ad alte¬ 

rum latus tendentes, a quibus Thorax duri¬ 

tiem & robur fuum fortitur. Porro fiib hoc 

collocatum efi Cerebrum, membrana vefiitum 

modice faturatae fiavedinis: medulla tamen Spi¬ 

nalis atque Nervi albicant, plurimolque dilpe- 

fcuntur in ramos, qui ad Mufculos numerofi 

ablegantur. 

In Abdomine quatuor invenio diverfas partes 

Hepar nimirum, Pinguedinem, Corpus quod- 

de beeft hj vier groete cccc van deefie Kuuvoen^ 

en naa agteren vier die kleender dddd fiyn. 

Het lichaam felve is te famen gejlelt uyt eoi 

harte en weef gedeelte f, dat ik voor de horji eft 

de Buyk neem. Dtt harde gedeelte beftaat feene ■ 

maal uyt een vergadering van veele MuJ'culen, die 

van de eene tot de andere fiyde des lichaams met 

langdradige [pieren te famen loopen, en voorts over 

het weekegedeelte naa de Kuuwen en de Vleugelen, 

of Lippen heen gaandefoo komen fy onder aan de 

Buyk verfibeyde MuJ'culen meede te dcelen. De 

figuur van de efi Borji is fpits opgaandeJyn cou¬ 

leur is een weynig naa het geelen trekkende. Als 

men die opent, foo fiet men daar veele dwars lopen¬ 

de mufculeufe Fihren , die van de eene naa de an¬ 

dere kant afgefionden worden , dewelke dit deel fjn 

hardigheid en fterkte geeven. Voorts fiet men daar 

onder de Herfienen geplaatf , die van een redelyj^ 

hoog geel vlies bekleet worden.- maar het Rugge- 

merg en de Senuen fijn van een blanke couleur, en fy 

worden in verfcheyde takken verdeelt, die in cyuan- 

titeyt tot de Muficulen afgefionden worden. 

In de Buyk vind ik vier onderfichejde deelen , als 

de Leever.^het Vetteen afchgraauwe Subfiantie, en 

dam cinereo-grifeum, Sc multas deinde expan- dan veele vliefige en Mufculeufe Uytfpantzelen. Het 

flones membranoias atque mufculofas. Parti- deelke ^ dat ik voor de Leever neem-) aldaar in 

culae, quam Hepar efle puto , permagna heic | grooten overvloet, Syn maakf'el beftaat uyt een ver- 

datur moles: confiat ea autem ex congerie mi¬ 

nutarum glandularum, oblongarum, quae cir¬ 

cum vafa hepatica collocatae, Uvulas veluti pe¬ 

tiolis fuis infidentes referunt: fubruffus ei color 

efi, caeruleo tantillum accedens ; & qua vas 

ejus craffiflimum efi, ibi gelatinofa quafi mate¬ 

ries in hoc continetur. Id quod Pinguedinem 

voco, itidem ingenti copia datur in Abdomine, 

atque in minutos nodulos, glandulofos, difper- 

fiameling van kleene langvcerpige klieren, die langs 

de vaten van de Leever geplaatfi , en ais de druy- 

ven op haare fleelen in het aanfien fyn. De cou¬ 

leur is wat rofch en een weynig naa het hlaauw 

trekkende, en daar de ader op fiyn dikfle is , heeft 

hy ais eenjeley-ftofie in fig. Het geen ik voor het 

Vet aan (ie, is meede in een grote menigte in de 

Buyk; en het is verdeelt in kleene kjieragtige 

kneopkens. Syn couleur is helder wit, en men fou 

titum, colore gaudet nitide candido : ut ideo | het voor eyeren aan f en, indien het daar niet in fuik 

quis pro Ovulis id haberet, nifi tanta ejus cpxxvi-\ een grooten menigte wasfoo dat het tot het Rug- 

ticas heic inveniretur; ut vel ad Spinalem ufque gemerg fig uytftrekt. Veele vliedge efi mufculeu- 

me-j Bb ba fi 
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Medullam pertingat. Multae pariter membrano- 

fac & mufculofae expanfiones in Ventre confpi- 

ciuntur, quae utrum Vafis & Nervis, an vero 

Fibris mulculoGs pertextae fint, haud exadle de¬ 

terminare pofilim. Materies denique cinereo- 

grifea in Abdomine itidem haud pauca exiftit, 

pafifim inter Pingue diilributa : eandem & 

circum vafa majora Branchiarum depolitam, & 

aliis pluribus in locis reperimus. 

Neque Ventriculum hadtenus, neque Cor 

detegere potui, utrumque hinc in aliud tempus 

refervaturus. Mufculi, qui e dorfo pracprimis 

iiafcuntur, quam validifiimi heie funt, multaf- 

que 111 fibras tendinofas divifi, Cuti ,leu Teftae la¬ 

pideae Animalis fortiter & firmiter, infiguntur : 

ut inde variae foveae & cavitates in Telia efibr- 

matae cernantur; quandoquidem Tendines alii 

aliis profundius in cam fefe defigunt. E dorfo 

inter alios elcgantifiimus quidam oritur Mufeu- 

lus, exiguus, qui per partem illam corneo-of- 

fcam, quae binas Teftae valvas conjungit, tan- 

quam per trochleam tranfiens, in acuminatum 

deinde Conchae extremum mferitur. Verum 

tamen circa acutum Conchae extremum haud 

adeo validi funt Mufculi. Sunt 8c iidem valde 

breves; quae ratio eft, quare Mytulus hic Te- 

llaefuac valvas nonnifi tantillum valeat aperire; 

quas fi vel minima quadam violentia ulterius di¬ 

ducere contendis, mox abrumpuntur. 

Intus in Telia quinque notantur loci peculia¬ 

res , quibus Animalis hujus Mufculi infiguntur. 

In acuto nimirum extremo, anterius; ubi infer- 

tio quidem lata eft & in circulum compofita «, 

verum haud admodum fortis. Ad crafium Te¬ 

ftae extremum maximo gaudet robore Mytu¬ 

lus ; quia ibi loci Mufculi quam fortilfime cum 

lapideo Offe uniuntur: cernere autem ibi eft 

quatuor diverfis foveolas Z?, Olli veluti infcul- 

ptas, quibus mufculorum Tendines fefe immer¬ 

gunt, atque cum Offe coalefcunt, imo in Os 

mutantur. Labiorum praeterea five Alarum 

Mufculi univerfo propemodum Teftae ambitui» 

proxime ad extremam ejus oram, haudquaquam 

tamen fortiter, inferuntur ccc. Porro & Con¬ 

chae fpiram d nonnihil ultra fornicatum ejus 

cavum extuberare obfervamus. Accedunt in- 

fuper binae eminentiae e e, quarum ope binae 

Mytuli Valvae , tanquara per ginglymum, 

quam firrailfime libi mutuo committuntur;quod 

quidem aeque ac loca, quibus Mufculi inlerun- 

tur, in aliis quibufdam Mytulorum fpeciebus 

vifii perpulchrum eft, atque in Conchis gran¬ 

dioribus haud fine admiratione conlpici poteft. 

Cae- 

fe Uyt/pantzelen Jtet men van gelyken in de Buyk, 

die ik eygentlyk niet kan feggen, of Jj met aderen 

en fenuvten.! oj met mnfculetife draden doorweeven 

Jyn. De afchgraime SuhJImtie is meede in redely~ 

ken overvloet in de Btiyk ^ en hier en daar tafjehen 

het vet verfpreyt. Men fiet ook dat fy de groot* 

aderen der Kuunven omvankten in andere plaatfen 
meer voort hy gevonden. 

De Maag nog het Hert heh ik tot nog toe niet 

kunnen ondekken, dat ik dan tot een ander tyt fal 

overlaaten. De Spieren ^ dewelke nyt de rug voor- 

namentlyk fpruyten ^ die Jyn daar feerjlerk., 

worden in veele peesachtige draaden verdeelt, en de 

Huyt, of de jieenige Schaal van de Moffel, Jlerke- 

lyk en vajl ingeplant; foo dat daar verfcheyde 

kuylkens en holligheden in de Schaal ujt ontftaan , 

alfüo de eene pees dieper als de andere daar fyn 

in/ertie heeft. Onder anderen fprujt uit de rug 

een feer aardig Spierke , het welk door het hoorn- 

heenige deel, dat de eene Schaal aan de anderen ver- 

hint, als door een catrol heen loopt, en het fpitze 

eynde van de Schaal ingeplant wort. Maar ontrent 

het fpitze gedeelte van de Schulp Jyn de Mufculen 

foo ferk niet. Voorts Jyn Jy ook feer kort, waar 

door deefe MoffelJyne Schulpen, niet als maar ef¬ 

fen kan openen , en feo men dat met het minjie ge- 

welt maar wil doen, fjo breek en Jy af. 

i 

Inwendig in de Schaal fiet men vyf hejondere 

plaatfen, daar de Mufculen van dit Diergeinfereert 

worden. Als in het fpitje eynde van vou'ren, al¬ 

waar de inplanting wel kreet en cirkelwys bevon¬ 

den wort a, maar f is niet heel Jlerk. Aan Jyn 

dikke eynde, heeft de Moffel de meefie kragt, om 

dat de Mufculen daar het JierkJie fnet het Steen-been 

vereenigt worden. En men fiet daar vier verfchil- 

Ige Kuylkens b, tn het becfi als gegraveert, al¬ 

waar de pefen der Mufculen ingeplant worden, en 

met het Been vereenigt, en daar in verandert worden. 

Voorts werden de Muskelkens Jyner lippen, of vleu- 

gelen,haaji denganfehen omtrek van de Schulp,heel 

digt aanjynrantmge'ènt ccc, hoewel ganfeh niet fier k. 

Voorts fiet men de Dray van de Schulp d een wey- 

nig boven fyn holte uytpuylcn. En dan nog twee 

UjtJleekfelen ee, waar door de twee Schalen der 

Moffelen , als door hengfelen en duymen feer vafi 

op een finyten. Dat in fommige andere Moffelen Jeer 

raar tefienis; alsook de plaatje,daar haare Miuf 

cülen mgepUnt worden: dat in heelegroote Schul¬ 

pen fiict funder verwondering kan bejehout worden. 

Voorts is deefe Schulp van binnen over al van maak- 

fel, als een waaragtig pterlemoer. Uytwendtg heejt 

by 
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Caeterum Concha haec intus veram undequaque 

aemulatur Concham Margaritiferam : extus vero 

variis gaudet gyris five coilulis lunatis, atque 

membrana forti five Perioftco, flavo-viridi,ab 

. omni parte vefiitur. 
Plura de hoc Animalculo, atque de diverfis 

aliis, quae dicam nunc non habeo3 quandoqui¬ 

dem omnia haecce fingularia experimenta levi 

duntaxat brachio perfeci, ut hiftoriam Cochleae 

Op ercularis aliis quibufdam Cochlearum fpecie- 

bus fimul deferiptis, quantum per temporis an- 

guftias mihi liceret, illuftrarem. Haec vero 

omnia, mi Ledtor ! eum duntaxat in finem 

a me diredla funt, ut Tu juxta ac ego, nofque 

in univerfum omnes DEUM ex admirandis fuis 

Operibus cognofeere, & tanquam fiipremum 

Numen, atque Ter Optimum Maximum Natu¬ 

rae totiu5 Conditorem venerari & amare difea- 

mus. Id enim agendo Vadis & Salvatoris noftri 

JESU CHRISTI veftigia legimus, in quo 

per quem DEO acceptum eft , quidquid agi¬ 

mus: quodfi vero Eum haud fequamur , nec 

Ejus vitam vivamus, negligentibus illis famulis 

fimiles fumus, qui talenta fibi data terrae man¬ 

daverant: quod tamen DEUS a nobis avertat, 

faxitque potius, ut omnes Spiritus, pro fuo 

quivis talento, Ipfum depraedicent, atque ex¬ 

tollant: cui fini obfervationes hafce, meo pro 

modulo exaratas, infervire fummopere velim. 

hy verfcheyde halfronde drayingen , cf ribhekens , 

en hy is overal 7net een fierk vlies of beenvlies be» 

kleet, dat geel groen van couleur is. 

Meerder ka'n ik van dit Dierke^i voor tegensvooor^^ 

dig iiiet feggen, 7iog ook van verfcheyde anderen , 

alfoo ik alle defe particuliere ondervindingen waar 

ter loops gedaan heb, om de Hiflorie van de Wyn- 

gaart-Slak foo veel te verlichten, 7net de bejehryvin- 

gen van eenige a^idere foorten van Slakken , als my 

om de bekrompenheidvm dentjt mogelyk is gevoeefi. 

En alles voat ik daar in beoog, datis W Leejerl op 

dat gy nefeits my , en nvy alle te ^amen, GO Dl' 

uyt devoonderbarelykheid fytier Werken fjuden Ie er en 

kennen, om hem als GODT,€n den Opperflen Ma^ 

ker van alles,te verheerlyken en te beminnen. VoL 

gende de voetftappen van onfen Borgh en Saligjnaker 

JESUS CHRIS! US, zvaar in, cn waar door, dat 

GO DE al ons werk aangenaam is: 'en is fyn navol- 

ginge en leeven niet in ons, foo fyn wy die moet- 

willige dienfiknegtengelyk , dewelke haare talenten 

in de aarde begraaven hebben: dat GODT verhoede, 

en hy geeve, dat alle Geefien, volgens haar talent, 

hem loven en groot maaken, waar toe ik vtenfch , 

dat d(tefe ondervindmgen van myn talent dienen Jui¬ 

len. 

MANTISSA, Methodum exhibens , ma- 
rias imagines atque figuras Conchis 

incidendi. 

TOEGIFTj fynde de Manier om op 
de Hoornkens alderhande beelden en 

figimren te fnyden. 

Antequam Cochlearum finiam hiftorias, mo¬ 

dum prius adhuc fubnedfam, quo Conchae cae¬ 
lari , & icunculis atque figuris exornari poflunt; 

quod quidem eximiae profedto artis opus eft. 
Accipiatur primo Cera flava, pauxilloque Tere¬ 

binthinae Venetae admiito fubigatur, ut fequa- 

cior evadat j tum Atramenti tectorii tantum ipfi 

admifeeatur, donec fatis intenfiie fit nigredinis. 

Cera hac, in cochleari liquata, figuras, quas 

volupe eft, in Conchae caelandae f uperficie ef¬ 

fingimus; tum vero illa loca, quae cera non funt 

obducta, Aqua Forti oblinimus; quod ope ftyh 

lignei, linteolo obvoluti, commode fieri poteft, 

Id fi per breye tempus ita continuatur , omnia 

illa Conchae loca, quae cera haud defenfa funt, 

ab aqua forti exeduntur, iifque in locis, quae 

cera tegit, altior relinquitur fuperficies. At¬ 

que hac ratione Concha multivariis figuris atque 

tabulatis, quae veluti extrinfecus ipfi fuperim- 

po- 

Eer ik de hiftorien der Slakken eyndige, foo fal 

ik hier tiog de manier invoegen, op welken tnen de 

Hoornkens fnyt , en haar met beeltwerk cn fi- 

giiuren kan op/chikken, hetgeen een feer fraye kunfi- 

greep is. Eerfelyk neemt tnen geel Was, dat 7ne7i 

met een weyrtig Veneetfche TarpetUyn tetnpert ,07n 

het vloeyhaarder te maaken; en dan meftgt rnen 

daar (00 veel Swartfel onder, tot het hoog genoeg 

gecouleurt is. Dit in een lepel gef77iolten fynde , 
foo hefchildert men daar 77ieede de7i Hoorn, die 7ne7% 

fttyden wil: En de plaatfen, daar hy 7iiet 7net Was 

overtekent is , die beftrykt men 77tet Sterk-Water , 

dat 777en 7net een boute penneren, daar een doekxke 

aangebofiden is, beqtumtelyk doen kan. Als tnen 

dit eenigen korten tyt commueert, foo byt het fierk 

water alle de plaatfen van het Hoornken, daar geen 

Was is , heel weg; en het blyft verheeven onder 

de plaatfen, daar het met Was gewapettt is. En op 

die manier kan men den Hoorn met alderhande heel- 

C c c den 
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pofita apparent, cxornari poteft. Quodfi vero, 

cera inde rurfum derafa vel liquando amota, an¬ 

guli quidam vel latera forte alicubi adhuc inae¬ 

qualia permanferint, ea fcalpro, quo figna cae¬ 

lantur, aequare & perficere oportet. Ita tres, 

quatuorjaut quinque figurae eminentes fibi mu¬ 

tuo fi-iperimpofitae, aut implexae, elaborari pofi- 

funt j prout Concha ipfa craflior eft, locique, 

quos elevatos retinere animus eft, cera liquata 

prius muniuntur. Ubi autem aqua fortis acrior 

forte nimis corrodit, pluvia communi dilui ea 

poteft. Alii liquores corrodentes haud adeo 

apti funt huic negotio, ac aqua fortis; quoniam 

arenofam & calci fimilem poft fe materiem re¬ 

linquunt, quae fcabritiem adfpeélui obftantem 

producit. 

Hiftoriae Cochlearum Finis. 

' yOHANNIS SWAMMERDAMMII 

AD ILLUSTRISSIMUM 

VIR UM, 

De Anatome Cancelli, quem in 
Occitania Bernard THermite 

wocant, Epijiola. 

VIR ILLUSTRISSIME. 

(~^Um honore fruerer, aliquot Tecum dic- 
bus inpagoF^ didto verfiindi, fadtumeft 

fiiepius , ut Naturae miracula ad Conditorem 

Maximum,qui in Operibus fuis omnibus adora¬ 

bilis eft, admirandum nos excitaverint. Id ipfum 

quoque una agitavimus, quando Tu in Hollan- 

dia morabaris, egoque varia Tibi rariora circa 

Apes, aliafque Infedtorum fpecies, experimenta 

oftendebam. Nunc vero, qu?indoquidem ob 

multas a me inventas encheirefes arcana Naturae 

multo mihi liquidius innotuerunt, 6c quia unius 

diei fpatio inveftigare valeo, quod antea hebdo¬ 

madum aliquot induftriam a me exigebat 3 hinc 

iis omnibus, quae olim detexi, plura nunc ad¬ 

dere queo, ante quae minus obfervaveram. Pate¬ 

bit hoc Tibi ex deferiptione internarum &; ex¬ 

ternarum partium Cancelli, quem aliquot abhinc 

annis Schevelingae primum examinavi. Quum 

enim D. Johannes Oort^ Toparcha in Nymrode^ 

tioïimillis ante diebus Haga Comitis totam mihi 

mife- 

den en verdiepingen ^ die daar als een los voerk dan 

5 'V^yoieren. En of daar eenUe hoexkens 

vsanneer men het Was daar afgefebrapt of gefmol- 

ten heeft, oneffen gebleven voaren, die moet men 

met een graveer yferken, daar men de Signetten 

ineede fhyt, voat ajfteeken. En foo kan men drie^ 

vier, en vyf verheevene heelden hoven en door mal- 

kanderen werken, naa dat de Hoorn dik is, en 

dat 7nen deplaatfen^diemen wil uytjparen.^7net ge- 

ffnoite Was eerjielyk overkleet fyn. Soo het Stcr!(^ 

Water al te veel hyt, foo kan mett het metganeen re¬ 

genwater een weynig temperen. Anderefierke Oliën 

fjn daar foo goet 7net toe , als het Jïerk water , om 

dat fj een kalkagtige materie naa haar laten ^ dat 

hei gefigt belemmert. 

Eynde der Hiftormi van de Slakken. 

BRIEF 

AAN DEN DOORLUCHTIGEN 

HEER 

THEVENOT, 
Wegens de Ontleding van de Kreeft-Slak , 

die in Langedok genaamt weit Ber- 
ndrd VEkrmite^ gefchreeven door 

JOHANNES SWAMMERDAM. 

MYN HEER 

^“-w-^Ertyt als ik de eere had UE Edelheid eenige 

J. dagen H Ylli gefeljcbap te houdenfoo hebben 

de wondere^i van de Natuur ons den Grooten Schep¬ 

per doen ad^nireeren , die in alle fyne werken ami- 

biddelykis. Hetfelve is ook ons onderhout geweeft , 

ivajtneer ik UEd. in Holland fynde vafcheyde rare 

ondervindingen^ in de Byen en andere InfeBen.^ver- 

toonde. Tegenswoordig tcrwyl de verhorgenthee- 

den van de 'natuur my klaarder bekent fyn gewor- 

den door veele uytvindwgen , dat ik nu in 

eenen dag kan onderfoeken, daar ik te voore^i eenige 

weeken toe van doen had ; foo katt ik ontrent alle 

myite voorgaande ondekkingen nog veele faaken toe 

doen, die ik voor deefen }iietgeohferveert had. Het 

geen UE Edelheid hljkeit ftl uyt de befehryving der 

inwettdige en uytwendigc leeden van de Kreeft-Slak^ 

die ik, eefüge Jaren geleeden fy^tde, de eerfle maal 

te Schevelhgen heb geexajnineert. En al foo de Heer 

Johan Oort, Heer van Nyenrode, my voor eeni¬ 

ge dagen eenganfhen vlefch vol met Kr eeftfakker, 

heeft 
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maiferit Ingcnam Cancellis plenam, quos ut fa¬ 

cilius aliquo tempore confervari poflent, mox, 

poftquara capti erant, ocyllime in fpiritum vi¬ 

ni conjici curaverat: non poflum non brevitei 

Tibi deferibere 3 quidnam in iis obfervaverim5& 

quantas debeam gratias, cum veteri meo Ami¬ 

co, Toparchae in Nyenrode^ cui DEI Opeia 

quam maxime cordi funt, tum Tibi, Vii 

llluftrillime, qui me continuo hifce diftridtum 

tenes, & ad eorum ferutinium hortatu tuo com¬ 

pellis* Ita nimirum omnis mirabitur Homo Ihu- 

penda immenlae,quii admiranda DEI Opera pol¬ 

lent, amplitudinis fpeciraina, quae Supremus 

Architedlus in rerum ab Ipfo creatarum varie¬ 

tate exhibuit contemplanda, ut nos, Sapientiam 

atque infinitam Ejus Potaitiam in rerum natura 

agnofeentes , ad Ipfum folum fupra' alia omnia 

ardentiffimo amore profequendum induceremur. 

Pifeatores, qui Schevelingae mari vidtum fi- 

bi comparant, faepius ibidem plura peregrina 

Animalia,tam retibus, quam fagena atque ever¬ 

riculo , capiunt: quae tamen vel in mare rurfus 

projiciunt, vel in littore jacentia negligunt; 

quandoquidem nihil ipfis lucri inde venit. Haec 

ratio eft, quare adeo parum hadlenus innotefeat, 

quot quam mirabilia fint Animantia, quibus 

aeterna DEI Potentia aquas falfas, tancpiam ha¬ 

bitaculum, affignavit. Utinam pluribus Homi¬ 

num ardens ejufmodi infideret fcientiarum amor, 

ac Tibi, & Toparchae in Nyemode, communi 

noftro Amico! Ita enim fcientiae naturalis, ab- 

ditarumque in Phyficis caufarum cognitio ad 

altiorem pedetentim gradum adfcenderet, ae- 
ternique nollti momenta officii, quo Condito¬ 

rem noftrum ex toto corde amare jubemur, ge¬ 

minarentur. Hinc vel idcirco etiam obftridlifli- 

mus Tibi fum , quod, cum in Hollandia verfa- 

reris, plura mihi peregrina Animantia ex vico 

maritimo, Egmont, curaveris adferenda- quae 

deinde una cum communi noftro charoque Ami¬ 

co, 10. Stenonis ^ examinabamus. Verum videor 

longiore Tibi praefatione- moleftus eile, quum 

dilata promiflbrum expolitione flagrans defide- 

rium Tuum morer. Quamobrem ordine nunc 

Tibi enarrabo, quidnam intra bidui fpatium in 

tranfraiffis mihi Eremicolis obfervaverim , & 

quamilupendae res vifui meo fefe ibidem obtu¬ 

lerint. \ 

Partes Cancelli Externae, 

Aperta , qua Cancelli mei conclufi erant, la¬ 

gena, vidi eorum nonnullos ex fuis Conchis pro- 

rupif- 

A T U R A E. ipf 

heeft nyt den Haag gefondeii,^ doettde defelve op het 

ogenblik van dat Pe gevangen waren in Brande~ 

VL\yn iverpcn, om fe te be([iiamc-r eenige dagen te 

bev. taaren *• foo kan if niet nalaten UE Edelheid 

in het kort te befchryven , wat ik daar in geobprr- 

veert hebbcjenhoefeergeobligeert ben,) foo aan myn 

ouden vrient den Fleer van Nyenrode, die befon- 

derlyk de werken GODS bemint; als ook aan UE, 

Edelh., die my daar geduurig van onderhout, en 

toe aanmaant i op dat alle menfehen fig fouden ver~ 

wonderen over de verrukkende vertoningen van dé 

omiytpntteljkegrootheid der wonderbare uitwerkin¬ 

gen GODS; die hj door de verfcheydentbeid fy- 

ner gefehape faken geopenbaart heeft: op dat wy, 

fyne wysheid en almagtigbeid in de natuur der din¬ 

gen erkennende ^ hem alleen boven alles fouden be¬ 

minnen. 

De Fipehers\ die te Schevelingen haar kof hy 

de zee wirnten , vangen dikmaals vcrfcheyde vreem¬ 

de Dieren, foo in haare netten, als aan haar want 

en gaar en. Maar al foo defelve haar geen profyt toe¬ 

brengen , foo werpen fy die altyt weer in de zee , 

of fy verwareloofen defelve aan de firanden. Dat 

de oorfaak is, dat men foo weynig tot nog toé 

weet ^ wat wonderbaarelyke Schepfele7i de eeuwige 

kragt GODS aan de foute watere7i tot een woon¬ 

plaats gegeeven heef. Het was te we^ifchen, myn 

Heer, dat veele me’nfchen uwe weetgierigheid had¬ 

den , en die van de Fleer van Nyenrode, onfenge- 

7necnc7i Vrient j foo Jou men allenxkens een trap 

hoger opklimmen in de natuurelyke wetenfchappen^ 

en in haare verborge oorfaaken ; waar door in ons 

ook de oiteyndige verbwtenijfen verdubbelen fou¬ 

den , oni o}Jen Schepper van ganfeher herten lief 

te hebben. En daarom hen ik UE. fier geobli- 

geert.) dat UEd..^ als gy in Flollant waart, my 

verficheyde vreemde Schepfelen liet van Egmont op 

zee toebrengen ; dewelke wy dan , nefens onfen 

gemeenen en lievenVrmtt, de-FFeshStewoms ^exa- 

mmeerden. Maar my dunkt, dat ik 7nyn verhaal 

te lang uytftel, om UE. curieusheid te voldoen t 

waarom ik U Ed. ordentelyk fal gaan befchryven, 

wat ik bimten twee dagen tyts in myne toegefondé 

Heremiten heb ondervojjden, en wat voor verruk¬ 

kende faaken ik aldaar gefien heb. 

De uy terlyke leeden van de Kreefcflak. 

Wanneer ik de Vlefih^ daar fy in befooten waren^ 

quam te openen j Joo fag ik dat eenige daar van , 

Coca 
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rupifle, alios vero intra has adhuc delitefcere. 

Maximorum Conchae nucem Caftaneam magni¬ 

tudine aequabant, minimorum vero haud ma¬ 

jora erant Fifo Romano. Cancelli autem ipfi j 

intus habitantes, itidem pro fuae quilibet Con¬ 

chae ratione magni vel parvi erant. Omnes ta¬ 

men hae Conchae eadem inter fe gaudebant fi¬ 

gura,forma Sc habitu j nec nifi exiguum quoddam, 

atque, ut vocant, accidentale dabatur, ratione 

coloris & picfurae, difcrimen. Cancellorum^ 

qui filis etiamnum in’Conchis haerebant, non¬ 

nulli a Tefta foluti erant; ut nonnifi in ultimis 

Conchae fpiris vi fiiac caudae femet quafi adfi- 

xos tenerent. In aliis tamen quam diftindliflime 
vidi, quod media corporis fui parte cum ipfii 

Concha fimili penitus modo conjungantur , ac 

Mytulis 6c Cochleis proprium eft. Unde cer- 

tiffime mihi conftitit, Concham Cancello aeque 

loco verae Cutis efle, ac Concha Cochleae vera 

Cutis exifiit. 

Mirari hinc fubit, Dotfiifiimum Eondeletmm 

ita de Cancello fcripfifle, quod Btrnard PHer- 

mhe fe loge toitjours dans les coquilles (Vautrui^ é” 
qudl li’en a point de propres. Animadverto enim 

m Cochlea Operculari, quod ea non folum ope 

fuorum Mufculorum Conchae adfixa fit, fed 
quod vel tendines etiam Mufculorum ejus cum 

Tefta concrefcendo in hanc ipfam tranfmuten- 

tur: quemadmodum & in Gallis atque Gallo- 

pavis pedum Tendines per aetatem fenfim in Os 

convertuntur. Id ipfum in Cancello quoque 

obfervatur: Mufculorum enim ejus Tendines 

Scapo fpirali Conchae, qua is fecundas fuas 

ipirales circumvolutiones efficit, firmiter accre¬ 

ti, & cum petrofo illo Offe penitus in unum 

coaliti cernuntur. Qiiandoquidem aurem haud 

magnum eft fpatium, quod fuis ibidem infertio- 

nibus occupant Tendines; hinc Cancelli emortui 

corpus inde facillime abfcedit. Atque hac forte 

ratione contigit, ut Magnus Rondeletius , Ari- 

jlotelis dodtrinam fecutus, hanc rem minus ob- 

fervaverit. Porro, quum Conchae hae omnes 

una & eadem gaudeant figura & fabrica, vel 

hinc etiam innotefeit, ipfas nonnifi hifce folum 

Animantibus proprias efie, atque cum his ac- 

crefeere & augeri; quemadmodum omnibus in 

Cochleis, & quibufeunque aliis in Animantibus, 

quae Conchas habitant, obtinet. Hinc & pro 

certo habeo, omnibus Cancellis, eandem adfpe- 

ciem pertinentibus, Conchas quoque inter fe fi- 

miles efle datas: fiquidem me doceat experien¬ 

tia, multivarias dari Cancellorum fpecies, non 

folum inter fe mutuo multum differentes, ve¬ 
rum 

bityten haar e Schelpen gefchooten waar en, anders fi-- 

ten daar nog binnen. De Schelpen van de grootjig 

Kreeftflakken waaren als een Caftanie van grootte, 

en die van de kleenjle waaren niet grooter als een 

roonifche Boon. En na proportie Joo voaaren ook dg 

Kreeftflakken, die daar in woonden, groot of kleeu- 

Alle deeje Schelpen waren van een figuur , gedaan¬ 

te^ en fütfoen, en in de couleur en teekening was ook - 

niet als een accidettteel en gering onderfcheyt. Ds 

Kreeftflakken ^ die nog in Schelpen waren , daar van 

waren eenige van de Schaal afigeweeken , foo datfè 

alleen met de flart, in de uiterfle drayingen van ds 

Schelp,haar als v afhielden. Maar in andere fag ikfeer 

diflinSi, dat femet het middelfle gedeelte van haar 

lichaam, even alleens als de Moffelen en Slakken ey- 

gen is, met de Schelp felfs vercenigt waren. Soo das 

ik daar uyt fekerlyk fag, dat de Schelp de waarag- 

tige Huyt van de Kreeftflak was,, gelykerwys dssfi 

Schelp de waare huyt van een Slak is. 

Dit doet my verwonderen , dat de geleerds 

Rondeletius aldus van de Kreeftflak heeft gefchre- 

ven, dat Bernard PHermite fe loge toujours dans 

les coquilles d’autrui , & qu’il n’en a point dc 

propres. Want ik bevinde niet alleen in den Wya- 

gaart-Slak, dat de Slak tttet fyne mufculen daar am 

de Schelp vafl groeit; maar dat felfs fyn Peezm 

va7t de Spieren in de Schelp veranderen of vergraeyem:: 

gelyker wys ook de Peezen in de beenen der Hoen¬ 

deren en Kalkoenen meede metter tyt in Been ver¬ 

anderen. Ditfiet menookin de Kreeftflak, want de Poe¬ 

zen fynerfpieren flet men daar aan de Dray-Spil van 

de Schelp, op deplaas daar hy fne tweede fpiraleom- 

drayingen maakt, vafigegroeyt, en met het flecnachtig 

Been P enemaal vereenigt. Maar alfoo de plaats 

niet groot is , die de peezen aldaar beflaan , fm 

wykt het lichaam van de Kreeftflak feer ligt daar 

van af als hy doot is. V Geen mogelyk de reeden 

is, waar door de groote Rondelet, volgends 

het gevoelen van Ariftoteles, felveniet geobfer- 

veert heef. En alfoo alle de Schelpen van een fat- 

foen en figuur fyn , foo bljkt ook daar uyt, dat fe 

niet als aan deefe Dieren alleen ejgen fyn, en ook 

dat de Schelpen met haar aangroeyen ende grooter 

worden : op de manier van alle andere Slakken, of 

wat dieren dat het fyn, die in Schelpen woonen. 

En ik vertrou fekerlyk , dat alle Kreeftflakken die 

van een foort hebben : want de ervarentheid leert 

my, datter veelderhande foorten van Kreeftflakken 

fln, die niet alleen onder malkander veel verfehee- 

len, waar ook diverfe foorten van Schelpen bewos- 

nen; als in het cabinet van myn Vader tefien is, en 
gelyi 



BÏBLÏA naturAë. 

Tab. XI. 1 
fig. I. a. 

Vum Bc in diyerfis Concharum fpeciebus habi¬ 

tantes; prout in Patris mei Mufaeo eft videre, 

mihique in aliis etiam plurimis Mufaeis obfcrva- 

re licuit. 
Concha Cancelli tenuiffimo praeterea Perioftco 

vellitur: atque hinc novo argumento confirma¬ 

tur , quod Concha Cancelli Cutis fit, ipfum cum 

fuo Periofteo extus invelliens. ■ Ut ideo Gancel- 

Ius fimiliter, ac Scarabaei & alia Teftacea,Ofla 

fua extrinlecus circum carnem fuam pofita gerat; 

quamvis tamen aliquod heic detur diferimen. 

Perioileum hoc tenuiffimum eft, nec pulchrius 

■denudari poteftquam Concham, aliquot die¬ 

rum fpatio in lixivio maceratam, dein tantillo 

aquae fortis obliniendo: fic enim de Concha id 

abfcedit. Atque hac methodo in quibufeunque 

etiam Conchis facillime detegi poteft Perio- 

fteum. Attamen in Conchis nonnullis adeo 

crafllim & fpeólabile id eft, ut experimento 

ifthoc non fit opus» In aliis iterum Conchis, 

quae fupra fcopulos volutatae funt, aut cum in¬ 

colis fuis Animantibus per faxofa & arenofa loca 

multum reptarunt, Periofteum illud penitus de¬ 

tritum eft, adeoque tum haud detegi in iis po¬ 
teft. 

Harum Concharum quaedam prorfus laeves 

erant & venufte admodum pidlae a, fpeculi in- 

ftar corufeantes. Maximas tamen omnes Fu¬ 

ci marini quaedam fpecies, pundtis vel apici¬ 

bus minutis aflurgens, obtegebat eoufque; ut to¬ 
ta nonnullarum figura obfcurata & deformata ef- 

fet, neque fpiralium, quibus gaudent, circum- 

h. volutionum b ulla polfct confpici. Praeterea fo¬ 

veae quaedam pone apices comparcbant, & a- 

renulae admodum fingulares , quarum itidem 

nonnullae Fuco accreto erant tedlae. Porro & a- 

liae cernebantur foveae ^ mollioribus papulis ^ 

purpurafeentibus , repletae. In Concharum 

quibufdam mollis occurrebat Fucus, in aliis ve¬ 

ro valde durus; quarum ideo figura etiam in- 

curvando depravata erat. Vidi etiam materiem 

ejufmodi Conchae internae fuperficiei adeo un- 

dequaque accrevifle;ut nec anterius in introitu 

nec paulo altius intra Concham ullus daretur lo¬ 
cus nudus, nifi folummodo qua Mufculorum 

Tendines a Concha fecelferant. Ulterius obfer- 

vavi, quod Vermiculi quidam Concham a- 

liquam multis^ in locis inforaverint; tum quo¬ 

modo Conchae nonnullae difiradlae , iterumque 

coalitae fuerint. Omnium igitur elegantiffimae 

funt hae Conchae,qubufque minimi funt in iis 

Cancelli ; quum eo tempore haud obductae 

geljk ik ook 'in verfcheyde anders 'cahinettsh 

heb. 

Nog heefi de Schelp -van de KreeftfJak eeh fee¥ 

dun beenvlies, dat haar bekleet , het 'melk nog een 

ander belmys is ^dat de Schelp de Huyt van de Kreejt- 

fïak is^ geen hem met Jyn Beenvlies bekleet, So'o 

dat de Kreeftfiak, even als de Schalbyters \ en an^ 

dere Schelpdieren, Jyne beenderen van bèyten, en 

rontzom Jyn vleefch geplaatji heeft; boemel met ee- 

nig onderfchejt. Dit Beenvlies is feer dun, en men 

kan het niet betpiiaamer ontblooten, als dat men de 

Schelp eenige dagen in de Loog legt, en dan met 

een meynig Jlerk-mater bejirykt, Jbo mykt het van 

de fihelp af s en door deefe manier ondekt men in 

allerley Schelpen Jeer ligt het Beenvlies. Maar in 

fommige Schelpen is het foo figtbaar en dik, dat 

men dit experiment niet nodig heefi. En in anders 

Schelpen, die op de klippen gerolt Jyn, of die met 

de dieren, die haar bemonen , veel op [leen en Jant 

gronden knijpen, daar bevint men het Jomtyts V 

eenemaal afgefeeten, en alfoo is het daar niet te on- 

dekken-i 

Eenige van deefe Schelpen maaren heel gladt eh 

cierelyk getekent a , enjy glommen als een fpiegel. 

Maar de grootjie maaren alle begroeyt met eeh 

zoort van Zee-mier , die met kleene flippels of pun¬ 

ten om hoog fiont 'i en die in fommige de ganfchs 

figuur van de Schelp verduyfierden, eh deformeer¬ 

den ; foo dat men geenen van fijne vyf fpirale oni- 

drayingen b fien kon. Voorts füg men neffens 

de toppen eenige kuiltjes , en ook fommige feer 

curieufo findekens, 'maar van eenige meede met 

mier begroeyt maaren. En dan fag men eenige 

andere kuiltjes met meeker en purperagtige puisjes 

vervult. In fommige Schelpen mas de mier meek 5 

en in andere feer hart. Het geen veroorfaakt hadt, 

dat de fchelp 'in fynfiguur krom geboogen mas ge- 

morden. Ik Jag ook dat de Schefo binnen in haa\. 

re holligheid begroeyt was, foo dat daar geen plaats, 

voor aan en by den ingang, en mat hoger ih de Schelp, 

van bevryt mas, als alleen’, daar de Peefen der 

Mufculen afgemeeken 'maren. Nog ontdekte ik, dat 

eenige Wurmkens verfoheyde gaaien in de fchelp 

gegeeten hadden; als ook hoe eenige fchelpengebroo- 

ken, en meer genefen maaren. Soo dat deefe Schel¬ 

pen het frayfle Jyn, manneer de Kreeftflakken het 

kleenfte Jyn, op mell^n tyt men haar onbegroeyt 

bevint. In fommige andere Slakken , die nog niet 

begroeyt fyn, is haar figuur en frayigheidten hoog- 

repeiiantui. In aliis quibufdam Cochleis,etiam-aanmerkelyk, als fo nog kleen fyn, gelyk ih 

D d d., fom- neml 
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mim juvenculis, iftud Periofteum,{icubi Conchae 

materie accreta nondum tedae funt ^ figura, 

elegantia notatu digniffimis gaudet: quemadmo¬ 

dum in minoribus aliquot Cochleis aquaticis 

animadverti, in quibus totum Periofteum Pilis 

fetaceis venuftiflime exornatum erat. Verum fuf 

ficianthaec de Cute horumce Animantium dida. 

Nunc reliquas Tibi Cancelli partes exponam ' 

quae ut tanto facilius queant intelligi, Cancel¬ 

lum in Caput, Thoracem , Abdomen & Cau¬ 

dam diftinguam, 6c quidquid feorfim in fingu^ 

lis invenitur, deinceps enarrabo-. 
[. f. In Capite, fuperius,bini cernuntur Oculi 

atque a latere horum duo Cornicula five An- 

tennae occurrunt Setae quaedam articu¬ 

latae, tumqueOs d Dentes. Oculi oblongi funt, 

rubelli, d in apicibus fuis obfcure virefeentes: 

articulantur autem ab utroque latere cum Ca¬ 

pite ope annuli cujufdam dentati, qui fimili 
confiat materie, ac Tefta Thoracem atque Pedes 

invefiiens j cumque eodem illo reliqua deinceps 
Oculi pars pro altera etiam vice articulatur. Su¬ 

perior ifthaec Oculi portio infra d in medio pe¬ 

nitus quoque, dura eft infiar Tefiae j at fuperne, 

qua Cornea ejus tunica datur, fat mollis. Cor¬ 

nua tribus compofita funt ex articulis, quorum 

ii funt maximi ,qui utnnque ad latera Oculorum 

cum Capite committuntur: acutiffima deinde 

paullatim evadunt Cornua,atque in tenues quafi 

Setas abeunt. In hac vero tenui teneraque Cor¬ 

nuum parte ultra centum d viginti fubtiliffimas 

numeravi articulationes, quarum lingulae ab u- 

troque iterum latere binis praeterea tenuium 

veluti pilorum paribus ornatae erant. Majoribus 

in Gammaris quam difiindiffime conlpicuae funt 

hae articulationes, atque incodis totidem tunc in 

annulos planos dividi poffunt Cornua, quot 

cjufmodi gaudent articulationibus. Inter pri¬ 

mum d fecundum harumce Cancelli Anten¬ 

narum articulum minor adhuc quaedam rigida 

extat Appendix, Pilis fetaceis eleganter exorna¬ 

ta. 
Sub Oculis, inter Cornua, venufium par Sc- 

tarum confpicitur, quae tribus lingulae confiant 

articulis, quorum fuperior latiflimus eft. Sub 

his cernuntur Dentes , quae bina funt Officula 

cava, alba, oblonga, validifqueMufculis,qui¬ 

bus moventur, inftruda. Hos inter Dentes ex¬ 

ternum Os invenitur, quo Animal cibum fuum 

aflumit : quem quidem in finem non bina fo- 

p/. Ium Brachia , live Forcipes jT, fed d plures 

aliae ipfi concelTae funt Setae articulatae, di- 

vetfa gaudentes fabrica,atque Os inferne velu¬ 
ti 

MMERD AMMIl 

fommigekleeneWaterJlakkengeohferveenhehhe^ ditat 

hetganfche beenvlies van de Slak met borftelige hay^ 

ren feercierelyk opgefchikt ivas. Maar dit fj genoeg 

gefeytvan de Huyt dee/er Dieren aar om ik nu UE. 

Edelheid de vordere Ie eden van de Kr eejtflak fol gaan 

befihryven. Dewelke op dat men te beeter fou be- 

grypen , foo fal ik hem in Hooft, Borfl , Buyk en 

Hart ajdeelen , en het geen men daar in bemerkt ^ 

particulier voorjlelieth 

ïn het 'Hooft ftet nïen van hovenen de twee 0o~ 

gen c, daar benejjens de Eloornkens dd. Van on¬ 

deren ftet men eenige gearticuleerde Borft eitjes^ dan 

de Mont en de Tanden. De Oogen ftn langvoerpig 

van figuur.^ rootagtig van couleur , 'en op haare tip¬ 

pen donker groen: Jy worden aan 'weerftden met het 

hooftgearticuleert door een tandig ringeken , dat als 

de Schelp^ die de Borft en de Beenen bekleet, van 

fubftantie is ; en daar meede wort dan voorts het 

vordere gedeelte van het oogh voor de tweedemaal 

gearticuleert. Dit hovenfte gedeelte des -Oogs is 

van onderen, en in het midden , ook heel hart als 

de Schelp, maar van bovenen ^ daar het Hoornvlies 

is, foo is het redelyk week. De Hoornen beft aan 

iiyt drie aniculatien, die de grootfte Jyn, waar meedê 

(y aan het Hooft , aan weer ft den van de Oogen , 

verbonden worden ; en voorts hopen fy heel fpitz 

toe, als een dunne borftel. En in dit dunne en tee- 

re gedeelte der Hoornen heb ik over de hondert en 

twintig feer ftne aniculatien ge telt, die alle nog 

aan weerfyden, als met twee paar fyne Hayrkens 

verciert viaaren. In Kreeften, die groter jyn, kan 

men deefe articulatien feer kennelyk fien; en als (y 

gekookt Jyn, foo kan tnen haar in foo vee Ie platte 

ringekens verdeden , als Jy articulatien hebbem 

Tujfcben de eerfte en tweede articulatien deefer pyl- 

tjes in de Kreeftjlakken is nog als een kleener, maar 

ftyver aanhangfel van de Hoornen te fien , die ele¬ 

gant met borjielige hairen verciert is. 

Onder de Oogen, en tujjchen de Hoornen, pet men 

een aardig paar Borftels ,waar van datyder uyt drié 

articulatien beftaat, fynde het hovenfte Ut het breet- 

flé. Hier onder pet men de Tanden, dat twee vUt- 

té holle beenkens Jyn , langvterpig van maakfel, eti 

door Jlerke muskelkens bewoogen wordende. Tuf 

fchen deefe Tanden Jiet men denuytwendigcn Mont, 

waar door het Dier fyn voet fel inneemt: en tot welk 

gebruyk, het behalven Jyn twee armen oj tangen 

e f, nog verfcheyde andere gearticuleerde borftels 

gegeeven is, die van een different maakfel ftn, en 

waar 
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Tab. XI. 

fig. II. 
aa. 

ti contegentes, Ejufmodi funt binae quaedam 

'Setae minimae, planae, latae, rubellae, Pilis 

bifpidae, unico faltem lingulae articulo inllru- 

dlae. Par deinde habetur alterum Setarum 

majorum, limili modo fabrefadlarum, quarum 

tamen binis quaelibet articulis gaudet. Tertium 

porro adell par haiid adeo planum & latum, 

quocum utrinqiic duo adhuc ejufmodi particu¬ 

larum paria articulantur : lingulae iterum ter¬ 

tii hujus paris Setae binis itidem articulis con¬ 

flant, Par quartum limiliter nonnihil mi'^ 

nus planum & latum cll, tribufque ex articulis 

compoliuum : cum hoc vero aliud praeterea par 

committitur, cujus Seta quaelibet duobus gaudet 

articulis. Quinto Setarum quoque par quintum 

confpicitiir ^ itidem geminum j prius nimirum 

majus , quatuor ex articulis conllrudlum ; al¬ 

terum vero cum priore junélum , ex tribus 
articulis conflatum. Tandem fubtus prope Tho¬ 

racem maximum Setarum par occurrit, binis 

veluti pedibus limilium-quarum fenis quaelibet 

ex articulis conflat, & aliam praeterea utroque 

in latere gerit libi jundlam particulam j binis ar¬ 

ticulationibus gaudentem. Ut adeo,computatis 

omnibus, duodecim heic dentur paria Particula¬ 
rum ^quae, Pilis fetaceis eleganter oblitae, in u- 

fum veniunt, quando fuam Cancellus efcam inge¬ 

rit ; uti ex fabrica lituque earum liquido innote- 
feit. 

Thorax fubtus binis veluti tellaceorum Of- 

liculorum paribus in medio ell divifus, quibul- 
cum bina Brachia , & quatuor Pedes antici gg 

articulantur. Quod ut dillindle conlpici queat, 

necelfum ell. Cancellum totum fua e Concha 

eximere, atque in dorfum refupinare. Tum e- 

nim quatuor cernuntur Setae articulatae inter O- 

culos a a. At reliquas ante deferiptas Setas haud 

dillindle licet videre, nili pollquam illae fuis c 

locis fuerint remotae j quandoquidem illas con- 

bb. tegunt. Prope Oculos duo Cornua in con- 

fpedlum veniunt, atque deinceps bina Brachia 

quam diftindillime cernuntur j quorum fini- 

c. lirum fua cum Forcipe c conllanter minus eft, 

quam dextrum d: etiamli utraque quinque te- 

llaccis ex articulis lint compolltaj quorum fu- 

premo praeterea Pollex, live Particula, quam 

lienominare licet, articulate j unda ell, Forcipel- 

que hujus Animalis fuam debent originem, 

Quatuor laedes fubfequentes é ^ e lex linguli 

confiant articulis,qui itidem, uti Brachia, Denti¬ 

culis prominulis, Pilis fetaceis, Maculifque & 

ftriis rubellis exornantur. Porro 8c cum Tho- 

taec alia bina minorum particularum , Pedibus 

limi- 

i})acir door de mont vm onderen^ ais hedrkï worh 

Ais een paar feer kleene , platte , en breede toot^' 

ver'voige Borjlels of krinkels, met hayrkens 'befet^ 

behbende ieder maar eene articulmie. Een paar groter 

fan het /elfde fatfoen, yder uyt intiee articulatieé 

gemaakt. Een derde paar , dat Jho plat nog breet 

niet is, en nvaar mee aan 'voeerfyden nog mee paar 

dïergelyke deelkensgearticuleert worden; yder uyt 

twee articulatien beftaande. Een vierde paar, dat 

een weinig minder plat en breet is^ uyt drie articii- 

latien te Jamengefielt.- hier meede voort nog een ander 

paar g&articuleert^ dat yder mee articulatien heeft-. 

Ten vyfdeJiet men het vyfde paar Borfiels of krin¬ 

kels ^ dat van gely ken dubbelt is ^ bejlaande het groot- 

fie uyt vier, en het tweede paar , dat daar meede 

vereenigt is, uyt drie articulatien. Eyndelyk Jiet 

men onder hy de Borjl het grootjle paar Borfiels^ 

dat als mee voeten fyn, die heeft yder fes articu¬ 

latien, en men fiet aan weerfyden, dat daarnog een 

de elke meede gearticuleert is , ’/■ geen uyt twee ar¬ 

ticulatien hejlaat. Het geen dan in alles twaalf 

paar Deelkens fyn, dewelke cierelyk met Borjieligè 

hayrkens fynbefet, die haargebruyk hebben, wan¬ 

neer de Kreeftfak fyn voetfel inneemt, gelyk ah 

klaarelyk uyt haar JlruiluuvettJituaüeblykt- 

d. 

De Borfl wort van onderen, als door mee paar 

fchelpachtige beentjes, in het midden verdeelt; waar 

meede de twee Armen en de vier voorfle Voeten g g 

gearticuleert worden. Om dit klaar tefien, foo is 

het nodig de Kreeftfak geheel uyt fyn Schelp te nee- 

men, en op de rug te leggen. Als dan fet tnen 

vier gearticuleerde Borfiels, tujfchen de Oogen 

aa. Maar de vordere befchreeve Borfiels kan men 

niet eer diflinSl fien, voor dat deefe uyt haar plaats 

genoomen fyn, alfoo fy defelve bedekketi. Naafl de 

Oogen fiet men mee Hoornen bb , waar op men 

dan heel diflin& de Armen fiet, w^ar van de flin¬ 

ker Arm en fyn Tang c altyt kleender is, als de 

regter d; hoewel fy yder uyt vyffchelpachtige ar¬ 

ticulatien beflaan: aan welkers bovenjie de Duim, 

of een Deelke, dat men foo noemen mag, nog gearti¬ 

culeert wort; en waar uyt de Tangen van dit Dier 

haar oorfpronk neemen. 

De vier volgende Voeten e e beflaan alle uyt fes 

articulatien, die dan gelyk de Armen met verhee- 

ve Tandekens,borflelige Hayren,en rootverwige Vlek¬ 

ken en firiepen verciert worden. Voorts worden 

aan de Borfl nog twee paar kleender deelkens , die 

Dd d a «fe. 



30-O JOANNIS SWAMMERDAMMÜ 

fitnilium , paria articulantur : atque in medio, 

inter utrumquc hoe Pediculorum par,peculiaria 

quaedam cernuntur Officula,quorum interventu 

Tab. XI. Pediculi hi cum Thorace'commiffi funt. Pri- 
mum quidem eorum par ff quinque gaudet ar¬ 

ticulis , & caeterum fimilis eft, ac Brachia vel 

Porcipes, fabricae. Pollice itidem admodum mi¬ 

nuto donatum. Par alterum, quoque articulis 

quinque conflans, notatu longe digniffimum eft 

gg.gg\ quandoquidem primum ipfius articulorum 

par. Thoraci proximum , vel, fi ab extremis 

numerare incipias , quintum , binis tenuibus 

perforatur tubulis,ex Abdomine prodeuntibus, 

per quos Semen five Ova excernuntur: id quod 

vel maximam fanc meretur animadverfionem. 

Superna Thoracis pars, fivedorfum exiguo in- 

ftrudlum eft Scuto, retro quod alia adhuc ejufi 

modi particula, at minor , collocata obferva- 

tur. Ad Thoracis latera Tefta dorfi membra, 

nofa eft, quae fi elevatur (quod fine fedlione 

fieri poteft)j fub ea confpiciuntur Branchiae, 

ad utrumque Thoracis latus repofitae. 

Abdomen penitus molle eft, & Tefta caret; 
quum Concha ipfa ei loco Teftae fit, atque durae 

iftias cutis munere fungatur. Infuper corpus heic 

fefe incurvat juxta dudlum fpiralium circumvo¬ 

lutionum Conchae, qua inveftitur. Attamen cor¬ 

poris ifthacc curvatura haud adeo notabilis eft, 
quam quidem in Limacibus; quoniam Cancelli 

corpus haud per omnes Conchae anfraftus fefe 

extendit. A latere dextro Abdomen tribus Setis 

teftaceis hhb pnoeditum eft, quae ex duobus 

fingulae articulis conflant. Ronddetius in fuo 

Cancello fex ejufmodi videtur depingere parti¬ 

culas, quae in modum globulorum precatorio*- 

rum Ovulis erant oblitae. 

Inter ea tamen, quae in Ventre ad notari me¬ 

rentur, animadverfione prae reliquis digniffimum 

r.eft eminens quoddam Pundlum/, quod proxi¬ 

me infra Thoracem confpicitur, Sc veluti cen¬ 

trum eftj quo Tendines omnes Mufculorum tam 

Thoracis, quam Abdominis, concurrunt, & 

cujus ope Cancellus fuae ibidem Conchae vel 

Cuti petrofae aderefeens infigitur; ita ut totus 

cx hac prodire nunquam valear. Quamvis e- 

nim Thorax ejus, & pars Abdominis poftica , 

atque Cauda, nullibi adhacrefeant, 6c fatis am¬ 

plum detur in Concha fpatium, ut Cancellus 

in ea libere femet movere queat; attamen 

tenetur ille femper in hac defixus permanere, 

uti Teftudo in oflea fua Cute five domun¬ 

cula. 

^ Cauda iterum Teftavellitur: quod quidem 
ut 

de Voeten geljk fyn, geerticuleert: en midden Utf’ 

fchen die tviee paar voeten in Jiet men eenige par¬ 

ticuliere Beendehens, ivaar mtede fy aan de Borfi 

haare articulatien hebben. Het eerfie paar heeft 

vyf articulatien,^ en het is voorts van maakfef ah 

de armen of tangen, hebbende meede een Jeer klee- 

nen Duim. Het volgende paar ^ dat meede uyt vyf 

articulatien hejlaat is fier confder abel gg , om 

dat Jyn eerjie paar articulatien aan de Borji , dat 

het vyf de paar van voor en is, door tviee fyne huis¬ 

jes, die uyt den Buik komen , doorboort voorden i 

en voaar door dat het faat, of de Eyersn geexcer- 

neert voorden: dat feekerheel remarquabel is. Het 

bovenjie deel derfor(i,of de Rug, is met een fchilt- 

ken verciert, daar agter men nog een diergelyk 

deeiken , maar kleender, bemerkt. Aan de' zyden 

der Borfi is de Schelp van de rug vliefig, het wel¬ 

ke als men opligt, dat [onder fèBie gefchiet, Jlo 

fiet men daar de Kuuvoen onder, die aan voeerfy- 

den des Borfi Jyn. 

De Buyk is d eenmaal week, en fonder fchaal, 

om dat de Schelp felfs aldaar in de plaats van de 

Schaal is, en het 'officie van dien harden huyt bekleet. 

Voorts kromt het lichaam ftg om , naa de loop van 

de fpirale bogten der Schelp , daar het van bekleet 

wort. Dan de bogt van het lichaam is Jb opmer^ 

lyk niet als in de Slahjen, om dat het de ganfche 

drayingen der Schelp niet en vervult. Aan de reg- 

ter Jyde is de Buik verciert met drie Schelpagtigë 

Borfiels h h h , die yder uyt twee articulatien be- 

fiaan. In de Kreeftjlak van Rondeletius , foo te¬ 

kent hy, foo het fchynt, fes diergelyke deelkens , 

die met Eyeren beft waaren, als Pater-nofiers. 

Maar het alderopmerkelykfie, dat men in den 

Buik moet waarneemen , is een uytfiekent Puntke i, 

dat men digt aan en onder de borfi fiet, en het 

welk als het middelpunt is, waar naa toe alle dé 

Peezen der Spieren, foo van de Borfi als de Buyk, 

hopen; en waar meede de Kreeftjlak aan fyn Schelp 

üfhuit,die Steenagtig is,aldaar vafi groeyt: foo dat 

hy daar niet uytgaan en kan. Een hoewel fyn 

Borfi, met het agterfie gedeelte, van de buyk en 

fiart los gevonden wort, en dat daar een redelyké 

ruymte in de Schelp is, waar door het Dierfg daar 

ook makkelyk in roeren en beweeg en kan; egt er 

moet hy daar altyt in vafi blyven; gelyk als een 

Schelpad in Jyn beenen-huys, of huyt ^ 

De Start is weer bekleet met een Schaal k, maar 

em 
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tit aliquanto manifcilius compareret, nativa ma- 

fig.iii.” gnitudine grandius depinxi. Cauda haec binis 

conftat Teilaceis articulationibus quibus in- 

om dlt v^cit klaarder te vertoonen, fott heh ik het 

graoter ais het leeven is afgeheelf. Deefe Start be- 

ftaat uyt tnxee Schelpagtige articulatien a^ en daar 

fuper in fine accedit Velabrum b^ tertium con- agter adn fiet men een Overdek/el b^ dat de derde 

ftituens articulum, Sc recondendo podici infer- articulatie is, en fyn gebrujk heeft j om het aers- 

viens ; quandoquidem inteftinum reaum ^ te verbergen; alfoo de Endeldarm c. daar van 

fubtus in articulo fecundo exitum fuum habet, onderen in de tvteede articulatie geopent nvorU 

Ab^utroque Caudae latere tria habentur paria iveerfyden van de Start fyn drie paar Schelp- 

OfficLilorum teftaceorum dd, quae, uti brachia, beendekens dsdt, die, ais de Armen i aande 

ab uno latere, quam ab altero, majora funt, & eene fydegrooter ais aan de andere fyn, en die ele- 

minutis Pilis elesanter condecorata : utitur hayrkens fyn opgefchikt; en 'iveiJ^ers ge^ 

Animal, ficubihoitem fuum imminere animad¬ 

vertens fua in Concha fefe recondere, aut & 

quiefeere cupit; tunc enim illorum ope in Con¬ 

chae pofterioribus femet defixum tenet, vel& 

introrfum in Concham fele retrahit. Qiiodfi 

vero Cancellus hafce particulas ad fe mutuo ad¬ 

ducit vel contrahit, tunc Caudam fuam antror- 

fura in Conchae oltium producere, atque fic 

e^ctementa fua ibidem evacuare poteft. Atque 

hanc ob rationem exillimo tam amplam ipfi 

domunculam five cutem elTe concelTam, cujus 

pofteriores circumgyrationes, prout memoravi¬ 

mus, haud omnes ab eo replentur: id quod ta¬ 

men in Lamacibus, Conchas habitantibus,obtinet; 

qui ideo & excrementa fila per collum exone¬ 

rant, & cauda gaudent Valde parum mobili. Por¬ 

ro Caudae haec Olficula alia aliis majora eflbrma- 

ta funt, pro ratione fpatii,quod in Concha datur; 

quandoquidem haec ab uno latere capacior & 

amplior efl:, quam ab altero. Ejufimodi artificio 

quoque conllrudlae funt rotae illorum curruum, 

quibus ad confeenderidas quafdam turres, in Gal¬ 

bis , loco fcalarum utuntiiri 

Partes Internae. 

bruyk is , op dat het Dier fig daar door , als het 

fyn vyant fet, en dat het Eg in fjn fchelp verber-, 

gen of ruften voil , afer in de Hoorn fou vaft 

houden, en fig daar door binneveaarts in trek¬ 

ken. Als hy voeder om die deelltens ftuyt of 

contraheert, Joo kan hy fyn Start naa vooren in 

den mont en uytgang van de Schelp bevoeegen, en fyn 

vuiligheden daar door loffen, Soo dat ik vertrouvo^ 

dat hy daar door fik een rujme ivooning of huyt 

ontjangen heeft, die hy ook van agter en, als air ede 

gefegt is, in allefyne omkrinkelingen niet vervults 

als voel de Slakken, die in Schelpen wonen , doen s 

en die ook daarom haare vuiligheden door den 

hals uytwerpen; hebbende ook feer weynig bewee- 

ging in haar ftart. Voorts is de eene articu¬ 

latie in de Start grooter als de andere gemaakt, na» 

de proportie van de ruymte in de de Schelp, die aan 

de eene fyde grooter en rujmer is , als aan de an¬ 

dere. Welke konft men ook 'aan de raderen der wa¬ 

gens gebruykt, waar meede men op fommige toó- 

rens in Vrankryk komt op te ryden, in de plaats 

van met trappen daar op te gaani 

De Inwendige Leederi. 

ïig. i V. 

ES- 

En, Vir Illullriffime! breviter defcriptos Ti¬ 

bi externos Cancelli artus. Tranlèo jam ad par¬ 

tes internas, ab Abdomine quidem faélurus ini¬ 

tium; quum ibi loci primam feftionem infti- 

tuerim. Abdomen aperienti comparet primo 

Cuticula cum Cute , quae glandulofa efl: , Ea- 

timque fub his membrana carnofl obfervatur: 

difeiflis deinde hifce integumentis ingens occur¬ 

rit numerus Filamentorum albicantium, quae ni¬ 

tide & ordinate collocata funt fuper copiofis 

admodum & eleganter digeftis, particulis , ex- 

tpma fpecie Intefiina referentibus gg. Quum 

vero alba haec Filamenta ad fuam ufque origi¬ 

nem profequerer , videbam ea vafa efle Sansui- 

Ilea , quae in Cancello, inftar Aranei telae, al¬ 

bido colore fimt praedita. Quae autem prima 

fion- 

•• Siet, myn Heer , dit fjn foo kortelyk de Uytef-i 

lyke Leeden van de Kreeftflak ; waar meede ik 

dan tot de Inwendige Deelen fal ftbergaan , begin¬ 

nende van de Buyk , om dat ik het eerfte dé 

feBie daar hftitueerde. In het openen van de Buyk 

fiet men eerftde Opperhuid mét het vél dat glandu- 

leus is ; en voorts bemerkt men daar onder het 

vleesagtige Vlies : welke bedekfelen als men door- 

géfeeden heeft, fio fiet men een groot getal witte 

draatkens, die cièrélyk en ordenteljk op eengrooté 

menigte en elegant gefchikte Deelkens, die de Dar- 

men in aanfien niet ongelyk Jyn gg, géplaatft wor¬ 

den. Als ik nu deeft witte draatkens tot haaren Oor- 

fpronk vervolgde, foo fag ik dat het de Bloedvateii 

waar en, die van een witte couleur,als fpinrag, in de 

Kreeftflak fyn. En het geen ik eefft voor Darni^ 

' Ee e kens 
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fronte Inteflinula efle putabam, omnes erant ap¬ 

pendices, quandoque fimplices , quandoque di- 

vifae j quae fabrica gaudebant tubulata , & co‘ 

lore albefcente, continebantque materiem in par¬ 

tes diffimiles feparatam, atque in ferum & coa¬ 

gulum denfatam. Numerofiffimae erant hae 

Appendices, ut univerfum fere Abdomen occu¬ 

parent. Omnes autem connedtebantur per va- 

fa Sanguinea ; quae taediofo labore perrumpere 

debebam , ut illarum principia atque originem 

demum detegerem. Ita tandem vidi, quod eae 

Tab XT utroque latere in binos Dudlus communes 

lig.Y.hh. hh Coeant, qui prope Ventriculum, qua py¬ 

lorus eft, prognafeuntur , atque in plurimos 

il Tubulos caecos ii terminantur. Cuinam ufui 

ferviant hae Appendices, &C num fortaffe fint 

loco Pancreatis, quod in multisPifeium ita con¬ 

formatum eft , id in majoribus Cancris accura¬ 

tius demum inveftigari poft et. 

Inter hafce appendices , in fundo Mufculo. 

rum Abdominis , confpiciebatiir Inteftinum 

quod fine ulla fere convolutione, refta, aVen. 

triculo verfus Caudam excurrebat, 6c cujus exi¬ 

guam tantum particulam, naturali tamen ma- 

gnitudine nonnihil audta , heic depinxi e. Re¬ 

fertum id erat excrementis grifeis, quae micro- 

feopio confpedla propemodum nonnifi e cryftal- 

lulis, 6c concinne regularibus arenulis confla¬ 

bant. Ventriculus quoque fimilem partim ma¬ 

teriem continebat, partim & membranulas quaf- 

dam fibrofas. Superior ejus pars in Dorfb, in. 

ferior in Thorace fita eft. Fabrica autem gaudet 

partim membranacea, partim oflea : Ofticula ejus 

perquam elegantia funt. Supra , infra, tum 

a lateribus haud pauci eum Mufculi ftipant, 

quorum ope& connedlitur, 6c partes ejus mo¬ 

ventur. Intus autem in cavo Ventriculi tres 

confpexi diftindlos Dentes, mediocris magni¬ 

tudinis , qui in minores Denticulos erant divifi: 

Dentes pallide citrina gaudebant flavedine, quae 

fenfim ibi in obfcure viridem mutabatur colorem, 

ubi illi in Denticulos abibant. Praeterea aliae 

adhuc binae in cavo Ventriculi haerebant par¬ 

ticulae , dentiformes, variis afperitatibus, tan- 

quam denticulis, inaequales. Obfervatio haec 

profeclo notatu longe digniflima eft, quod A- 

nimalculum, Cochleae inftar in Concha vivens, 

geminato Dentium apparatu fit inftruólum • bi¬ 

nos quippe Dentes anterius in Oris extremo , & 

quinque infuper alios fuo in Ventriculo ge¬ 

rens. 

Qua Inteftinum rcdlum incipit, Coecum vi¬ 

debam , modice longum , & eleganter convo¬ 

la- 

/(«zj- aanfag^ 'waaren alie te farnen Aanhangfèh 

fomtyts enkelt ^ en fomtyts xerdeelt’waaren. Hmie 

Stru&uur 'veas pypügtig, en haar couleur veitagtig , 

maar alle haare Jlojfen roaaren gejehifi oj gedeelt e 

en in een tvey en Jlremfel verdikt. Haar getal 

ixas feer menigvuldige Jbo dat fe dengmfehen Bujk 

occupeerden. Sy veierden alle door de bloetxaten 

geconneBeert, die ik met moeyte van een moefié 

breekeUe otn haar beginfel en oorfpronk te vinden. 

Soo dat Ik eyndelyk fag, dat fy aan veeerjyden in 

tvoee gemeene Vaten liepen hh, diebj de Maag, 

daar de portier is, haar oorfpronk naamen , en in 

veele blinde Pypkens i i eyndigden. Wat haar ge- 

bruyk is, en of het ook het Pancreas is , geljk .dat 

in veele Viffehen van die flruBuvr is, dat Jou men 

in grooter Kreeften kunnen naafoeken. 

Tuffehen deefe aanhang fels , ep de gront van dg 

Mufculen des Buyks , fag men het Ingeveand, dat 

van de Maag., haaf fonder eenige krinkeling te maa^ 

ken^regtnaa de Start liep -^en waar van ik maar een 

kleen gedeelte , dog wat grooter nogtans als het le¬ 

ven jheb uytgebeelt e. Zj was vervult met gryje 

uitwerpfelen ^dewelke als ik met een vergrootglas 

onderfogt, haajl alle uyt eriflal , en reguliere cie¬ 

re lyke fandekens bejlonden. De Maag was van ge- 

lyken met deefe fubjlantie eenigfns vervult, en ook 

met eenige dradige vlieskens. De Maag lep van 

bovenen in de Rug y en van onderen in de Borft * 

haar niaakjel is ten deele vliefgy en ten deele been- 

agtigy dat cierelylze beendekens Jjn. Van boveneny 

van onderen y als ook van ter Jyden , heeft fy ver- 

fcheide Mufculen, die haar conneBeeren, en haare 

deden beweegen. En binnen in haar fag ik drie 

dtftinBe grootagtige Tantkens , die in tatidekens 

verdeelt wierden; welkers couleur was bleek ci¬ 

troen geef het geen ydaar de tandekens 'ivaaren, al- 

lenxkens in donker groen verfchoot. Voorts waaren 

daar bmnen in de Maag nog twee deelkens, als tan¬ 

den ^ met verfcheyde jeherptens gclyk de tanden^ 

Dat feeker een aanmerkelyke obfervatie is, te wee- 

ten, hoe een Dier, dat als een Slak -in Jyn Schelp 

leejty dubbelde tanden heeft: twee voor aan buj- 

ten in Jyn Monty en nog vyf binnen in Jyn 

Buyko 

DaardeEndeldaun begint fag ik den Blinden Darm 

die reddyk lang was y en cierelyk gedrayt f, deefe 
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fil.iii.f. quod primo intuitu putabam efle ex- 
' tremum appendicum: verum quandoquidem in 

.omnibus Cancellis,quos diflecui, liberum id & 

folutUm inveni, hinc pro Caeco habeo-. Inte¬ 

rim hoc tamen ut ccrtiflimum adferere non au- 

lim- quoniam caecam ejus extremitatem haud 

diftinfte vidi : omnia enim illius contenta vi 

Spiritus. Vini coagulata & feparata erant, lo- 

cufque j in quo Inteilinum ipluin confpicieba- 

tLir, adeo pellucidus apparebat, ut difcrimen 

illud obfervare non potuerim. Caeterum ratio¬ 

ne contentorum Appendicibus haud abfimile e- 

rat, neque in medio, fed nonnihil a latere, Inte- 

llino reólo inferebatur. 

Porro in Abdomine,utrinque ad latera appen¬ 

dicum, bina occurrebant vafcula aa Genitalia^ 

quam pulcherrime contorta, quorum illud maxi¬ 

mum erat, quod in latere dextro haerebat; ambo 

bb. pluribus in locis in Ipiralcs fele anfradlus bb 

quam elegantillime circumgyrabant j 6c deinde 

iterum crifpata progrediebantur , donec in an- 

guftum denique Tubulum terminarentur c.Tiirn 

vero & patebat, quomodo haccipfa anterius, in 

exitu fuo, ultimum par pediculorum in 

medio quinti articuli,qui Os vel Teftam refert. 

N A T Ü R A Ë. 

iD 

c. 

Fig. I I . 

ag ik in het begin cian voor de extremiteyt deir 

aanhangsels .• maar aljbo ik in alie Kfeejtjlakken j 

die ik opende, hem los vond ^ Joo oordeel Ik, dat 

het de Blinde Darm is. Egter kan ik dat niet voor vaji 

feggen om dat ik fyn blinde extretniteyt niet klaar 

gepen heb , alfoo alle de fioffen van voeegen dè 

Brandevoyn geftremt en gedivideert waaren , en dè 

plaats , daar men den darm felfs fag, vertoonde 

fig Joo doorj'chynent , dat ik dit onderfcheyt niet 

heb kunnen voaarneemen. Anderfins quam hy in 

flru&uur, ten aanfien van de JloJJen, met de aan^ 

hang fels over een. Syn infertie was niet op het 

midden^ maar wat op Jyde van den Endeldarm. 

Voorts fag men in de Buyk , aan weerjyden vait 

de aanhangfiels\, twee feeraardigegekrinkeldeTeelva- 

ten aa , waar van het geen in de regter fyde lag 

het grootfle was: fy drajden haar alle beyden op 

een ende tneer plaatzen feer ciereljk met Spiralè 

bogten hh^en dan liepen fy weer krinkelent voort, 

tot fy in een enger Pypken eyndigden c. Eti 

foo fagh men ook, hoe.Jj voor aan in haar uytgang 

het laatjle paar beenkens gg, jnidden in de vyfde 

articulatie , die als een been of fchaal is , met 

ïig. li 
O 

notabili tubulo quem pauUo , quam naturali- , , 
ter eft, majorem delineavi, perforent. Perfora- een merkeljte tyf i, petfimrden : dat ,k -alat 

ratio haec quam manifelliffime mihi apparebat, 
cum contenta per eam exprimerem, ipfumque 

Tubulum de Telia fepararem 8c exfolverem. 

Contenta materies albi erat coloris , & confpi- 

cillo examinata e-particulis regularibus, tan- 

quam rotundis globulis, minutiffimis, tota con- 

liarc videbatur. Utrum haec Ovorum fuerint 

rudimenta, an vero Semen mafculinum , difeer- 

nerc haud mihi licuit: praeprimis, quoniam in 

omnibus, quos diflecui, ad decem ufque, Can_ 

cellis eadem in vafe Genitali fabrica fpedlabatur, 

Anfradtus horurace ducluum Spermaticorum 

albis itidem vafis fanguineis conneélebantur • 

& quum eos explicuiflem, decem cum dimidio 

pollices Hollandicos longitudine aequabant: 

Haec omnia funt, quae in Abdomine vidi, in¬ 

teranea. Praeterquam quod in fundo Ventris 

multi collocati effent Mufculi, verfus quos Ner^ 

vi a medulla Spinali propagabantur : Mufculi 

hi omnes altera fuorum Tendinum parte in fupra 

deferiptura pundtum i, quo Animal hoc Cuti vel 

Conchae fuae infixum cft, definebant- ut hinc 

eorum ope Cancellus femet introrfum trahere, 

atque in Concha fua recondere queat. Inter 

Appendices videbam natare multas Pinguedi¬ 

nis guttulas, quae oleum veluti e Balaenarumi 

pin-J 

grooter, ais het leven is, heb ajgebeelt. En deefi 

perforatie fag ik ganfeh klaar , wanneer ik dè 

vuiligheden daar door uytdrukte , cw het pypken 

uyt en van de fihaal fep ar eer de. De Jlofe was 

van een witte couleur , en als ik het met een 

'vergrootglas befag, foo befont dat alles uyt regu¬ 

liere deelkens, als ronde bolleties, die feer kleen 

waaren. Of die de begintfelen der Eyeren wa¬ 

ren , dan of het Saat van het Manneke , d. i 

kon ik niet onderjeheyden j te meer om dat ik in 

alle de Kreeft/lakken , die ik opende tot tien toe, 

defelve ftruBuur in het Saat-vat \ond. De bogten 

deefer Saatvaten wierden meede met witte bloetva- 

ten geconne&eert, en als fy geexpikeert waaren^ 

foo bevond ik fe tien Hollantfche duymen en een 

half lang te fyn. Dit fyn alle de ingewanden, dié 

ik in de Buik fag, Behalven dat op de gront der 

Buyk veele Spieren geplaatjl waaren, waar naa toe 

het Ruggemerg fyne fenuen fondt ; en alle de fpie- 

ren eyndigden met het eene gedeelte haarer pee- 

zen , in het befchreeve RunBum i daar dit Dier 

mede aan fyn huyt of fchelp vafi groeyt , en 

door welkers middel dat het fig daar intrekkendé 

Ee e a i’fra 
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) aquac innatans, refcre- 

QLiodfi Thorax fupcrne in dorfo aperitur, 

prima pars,qiiae ibi detegitur, Ventriculus eft, 

fuis cum Mufculis, qui notabili gaudet hoc in 

Animali magnitudine , & revera in dorfo litus 

eft j quamvis eum , tanquam in Abdomine col¬ 

locatum , ordinis ergo defcriplerim. Retro 

hunc Ventriculum , fupra Inteftinum, quo lo- 

s*^^^citur, litum elt Cor a a, quod regula- 

“ a a, rem refert carnis particulam , & nonnihil acu¬ 

minatum convergit: colore id ibidem elt rubello, 

at fubtus & ad latera albefcit. Superne quatuor 

c, infra autem duo c ex co vafa prodire vidi: 

& inferiorum quidem alterum erat majus, am¬ 

plius, atque tenuius, altero; quod ipfum tamen 

vicilTim craflioribus nonnihil conftabat lateribus, 

&: vafculofas quafdam propagines emittebat d. 

Extus in fuperlicie Cordis foveae quaedam con- 

fpiciebantur i intus autem penitus fibrofum id 

erat, columnilque haud aliter, ac liumanum 

Cor , inllruélum. Unicum tantum in eo de¬ 

texi Ventrictilum j quemadmodum & in aliis 

Pifeibus obtinet: Auriculam tamen ejus confpi 

cere mihi haud licuit. Porro & obfervavi, 

quomodo albicantia Vafa hoc e Corde furfura 

deorfumque per corpus, praefertim vero verfus 

e. Branchias, quarum unam magnitudine audta, 

repraefento, diftribuantur. 

Branchiae, ut dixi, ab utroque corporis late¬ 

re heic dantur undecim, ut adeo limul omnes 

computatae efficiant numerum xxi i. Sunt au¬ 

tem proprie ad latera Thoracis litae, inter olfeas 

illas cavitates , quas Pedum articulationes ibi¬ 

dem ellbrmant. Figura Pyramidem referunt, 

latabafi/'exortae, inque apicem tenuem acumi¬ 

natum g definentes. Earum lingulae fuperne 

in duas adhuc partes funt divifae j quarum de¬ 

inde partium quaelibet ex inligni conllat nu¬ 

mero planarum Lamellarum quae, uti folia 

libri cujufdam, libi mutuo applicatae funt, & 

lingulae admodum profunde a le invicem diduci 

atque dehifcere poliunt: quod quidem perquam 

elegans oculis fpedtaculum exhibet. Branchia¬ 

rum fabrica ex parte cartilaginea eft , ex parte 

membranacea; 6c vala languinea quidem juxta 
earum cartilagines exporriguntur. Principia 

infuper Appendicum quam clariffime heic in 

Thorace confpiciuntur, ut ante fatis indicatum 

cft. 

Particulis hifce, una cum Ventriculo, Corde, 

Intellino, remotis, Medulla Spinalis in con- 

Ipe- 

verhergt. Tuffchen de aanhangfels fag ik veels 

droppelkens vet dryven, die ak een traan olie , die 

op het vsater dryft^ haar vertoonden. 

Als men de Borfi van hovenen op de rug opent j 

foo is het eerjle, dat men aldaar ondekt, de Maag 

met fyne Spieren , die aanmerkelyk groot in dit 

Dier is, en die eygentlyk in de rug geplaatjl is : 

hoewel ik fe orders halve, als in de buyk leggende^ 

befchreeven heb. Agter deefe Maag boven op het 

Ingewand^ dat aldaar uytgaat, daar is het Hert ge- 

plaatji aa, dat als een irregulier Jluxke vleejch A, 

lopende een voejnig Jpitz toe: fyn couleur is al~ 

daar rootvervoig, maar van onderen en ter zydea 

ts het blank. Vatz bovenen fag ik vier Vaaten daar 

uytgaan b, en van onderen tvoeec. Waar van de 

een grooter en veyder , en ook dunder nvas , als de 

andere; die 'weer wat dikker van fubjiantie was ^ 

en waar uyt Ik eenige Vaatjes fag fpruyten d. 

Van buyten fag men eenige Kuiltjes in het Hert, 

en van bmnen was het heel veezeiachtig met culum-^ 

nen, als een Menfchen Hart. Ik fag daar maat 

een Maag in, als in de andere Viffehen meede 

plaats heeft: maar het Oorke heb ik niet kunnen fen», 

Voorts ontdekte ik, hoe de blanke Vaten uyt dit 

Hert naa bovenen en onderen door het lichaam ge^ 

fonden wier den, en befonderfyk naa de Kuuwen e, 

IVaar van ik daar een in V groot vertoon. 

f 

£■ 

Ii>^tfe fyn, als gefegt, 11 in het getal, en dat aait 

weerjyden van het lichaam , dat in het geheel 22, 

Kuuwen fyn. Defelve fyn eygentlyk aan de fydeti 

van de Borfi geplaatft , tujfchen de heenige hollig¬ 

heden, die de articulatien der Voeten aldaar tnna¬ 

ken. Van fgiiur fyn fy als een Pyramide , begin¬ 

nende breet f, en eyndigende in een dunne fpitz 

toelopende punt g. Ieder is nog van bovenen in 

twee deelen verdeelt , en dan beflaat ieder verdee- 

ling uyt een groot getal platte Plaatjes h,die , als 

de bladeren van een boek, tegens malkander fiaan , 

en haar alle feer diep openen en verdeden ; dat fecr 

cierlyk ftaat. Haar maakfel is ten deele kraakhee-' 

nigenvliefg, wordende de bloetvaaten langs de kraak¬ 

beenderen uytgefpmnen. Voorts fiet men de begin- 

felen der aanhangfels heel klaar in de Borjl, als al-* 

reedc genoe^aam gefegt is. 

Wanneer men nu deefe Deelkens nefens de Maag, 

het Hert , en Darm wegneemt, foo komt het Pug- 

gemerg 
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Tab. Xi. 
Fig. IX. 

aa. 

venit, quae penitus in fundo Thoracis 
collocata, nec ullo ol!'e conclufa cernitur. Ex¬ 

tendit ea fe per Abdominis inferiora,ufque in 

Caudam Cancelli, ibique in Mufculis caudae 

terminatur. Ut autem hanc rem paullo exadlius 

deferibam, notandum eft, quod Cerebrum 

e quo Medulla haec pullulat, llatim fub arti¬ 

culationibus Oculorum, in Capite, quod perbre¬ 

ve eft, & cum Thorace coalefcit, collocatum 

fit. Cerebrum hoc ibi loci in dextram .& fini- 

flram partem dividi cernitur. Supra Cerebrum 

ib. comparent Nervi Optici hb^ qui decuffatim fu- 

per eo decurrere, atque verfus Oculos progredi 

VKlentur- uti mox indicabo. Subtus e baiiCe- 

rebri duo firmi prognafeuntur Nervie, qui 

proprie Medullae principium in Thorace con- 

fliruunt. Nervi hi magno fatis intervallo a fe 

mutuo diftant; ut Gulae, quae admodum curta 

efl:,& ab Ore mox ad Ventriculum tendit, tranf- 

itum concedant. Cerebrum igitur Gulae fuper- 

impofitum eft - & Gula viciffim, juxta ac Ven¬ 

triculus, atque Inteftinum,fuper Medullam, in 

Thorace pariter ac Abdomine, refident. Bina ift- 

haec Medullae principia paullo infra rurfus in li¬ 

num coeunt, ibique notabile formant Ganglion 

d. five Nodum r/, e quo plurimi oriuntur Nervi» 

ad mufculofas Thoracis aeque ac Brachiorum at¬ 

que Pedum partes diftributi. In Hominibus & 

Quadrupedibus nunquam ejufmodi nodi in ipfo 

Meduliae trunco, fed femper in Nervis demum, 

poftquam e Medulla prodierunt, confpiciuntuig 

quod quidem fane prorfus idem eft; quum enim 

Medulla ipfa Nervorum veluti fit fafcicu- 

lus, atque in cujufvisfpeciei Animantibus gemi¬ 

nata detuiq hinc res eodem recidit, five hi nodi 

in Medulla, quae craflus eft & compofitus 

quidam Nervus,reperiantur,five in Nervis inde 

exeuntibus, qui feparati funt Medullae Nervi, 

confpiciantur. Quicunque Medullam in Homi¬ 

ne aliifque Animantibus accuratius confiderat, 

ifthanc profeólo analogiam liquidiftime obferva- 

bit; quamvis vel ipfe D. Malpighms eam haud 

videatur animadvertifle ^ quum infignem adeo 

Cerebrorum numerum in Medulla Bombycum 

fupponeret. Poftquam hunc Medulla Nodum in 

Cancello formavit, ea denuo fimplex evadit j 

licet nihilominus binae ejus partes adhuc diftin- 

dlc internofei queant t verum funt hae adeo pro¬ 

pe ad fe invicem applicatae, 8c fibi mutuo conti¬ 

guae , ut fimplicem duntaxat truncum referant. 

Alter deinceps Medullae Nodus confpicitur, tum 

'iteee. tertius, quartus, quintus, imoSc fextus é-, 

cujus quidem pofterioris Nervi ad Mufculos 

Cau- 

gemerg in het dat men heel ifi de gïofit faH 

de Borft gepiaatft jiet, /onder dat ze in eenig heen 

is be/Iooten, Defelve firekt haar nyt door het be- 

nedcnfte van den rand en buik, tot in de Start van de 

Kreeft/lak, daar fy in de Mufculen derfehe eyndigt^ 

Maar om dit Toat pariiculierder te befchryven , foo 

moet men zoeeten , dat de Herfenen a a daar deefe 

Merg uytfpruyt , ejjsn onder de articulatien der 

Oogenpn het Hooft ^dat féer kort is^en met de Borjl 

vereenigt ,geplaatft Jyn. En aldaar pet men dat deefe 

Haf enen in een regter en flinker fde verdeelt voor¬ 

den. Boven op de Herfenen vertoonen haarde Gepcht 

fenuvoen bb , die kruysvoys over defelve fchynen 

heen te lopen, en naa de Oogen toe te gaan , als ik 

dateljk feggen fal. Onder uyt de grorit der Hcr- 

fenen fiet men tveee vafle Senuen uytfpruyten c, 

die eygcntlyk het begintfel des Aiergs in de Borjl 

fyn. Deefe Senuvoen fyn redelyk voyt van een ge>- 

plaatjl, om de Keel, die heel kort is, en van de 

mom datelyk na de Maag gaat, paffagie te geeven^ 

Soo dat dan de Herfenen van bovenen op de Keel 

geplaatfl fyn; en de Keel met de Maag en het 

Ingewand die ruften weer van bovenen , foo in de 

Borft als in de Bayk, op het Merg. Deefe 

twee principien des Mergs loopen een weynig lager 

weer tot malkanderen , daar fy een merkelyke Knoop 

maaken è.^waar uyt veele fenuen fpruyten, die tot de 

mufculeufe deelen van de Borft ^ als ook tot die der 

Armen en Beenen, ajgefonden worden. Inde Men- 

pchen en de viervoetige Dieren pet men noit geen 

diergelyke Knoopen in het Merg Jelve ;maar men fiet 

die altyt in de Senuen, als defelve uyt het Merg ge¬ 

gaan fyn; dat op een uyt komt: want alfoo het 

Merg pelve een vergadering van Senuwen is , en 

in alderley Dieren en Schelpfelen dubbelt is, foo is 

het defelve faak, of deefe Knoopen in het Merg, die 

een dikke gecomponeerde Senuw is^ gevonden wor¬ 

den ; of dat fe in haare uytgaande Senuen , dat wr- 

deelde Senuen van het Merg fyn, gepen worden. 

En foQ men het Merg der Menfcheri en der andere 

Dieren wel confldereert, men fal klaarelyk deefe 

overeenkomjl bevinden: dat de Heer Malpighius 

niet moet geconfldereert hebben, wanneer hy fuik 

een groot getal Herfenen in het Merg van de Sy- 

de-Wurmen quam te fupponeeren. Naa deefe Knoop 

gemaakt te hebben^ foo wort het Merg weer en- 

kelt in de Kreeftflak^ hoewel men eevenwel nog fj- 

ne twee verdeelingen diftin& jien kan: dan fy fyn 

egterfoo dlgt aan een^en gehegt, dat fe als een en- 

kelt deel haar vertoonen. Daar op fiet men de twee¬ 

de Knoop van het Merg , tot de derde, de vierde, 

de vyfde , en de Sefle toe eeeee, welkers laatfte 

fyne Senuen tot de Mufculen der ft art ajgefonden 

Fff wor- 



ao6 jOANNÏS SWAMMERDAMMII 

Caudae’ablegantur. Nervi caeterum,qui ex No¬ 

dulis nafcunmr, tantum non omnes Abdominis 

Tab. XI. Mufculis impertiuntur ■ cum coiitra alii, qui ex 

Medulla ipfa prodeunt ff ^ ad Vifeera quoque 

diilribuantur. Notatu quoque dignum eft, quo¬ 

nam pa6to Nervi decufiatim fupra fe mutuo fe- 

rantuig quod in illis oftendo Nervis, qui, ante 

g. poftremum Medullae nodum ex Medulla nati^, 

ad Abdominis Mufculos amandantur. 

. Nervi Optici, poftquam e Cerebro prodie^ 

h. runt,in Tefta Oculi annulofa h femet includunt, 

atque in hac iterum infigniter dilatati fic progre¬ 

diuntur ad limbum ulque Corneae tunicae, ibi- 

que fphaerici delinunt. Nufquam in univerfo 

Oculo ulli occurrunt humores, cujufniodi in Ho¬ 

minum, Quadrupedum, Avium, Liimacumque 

terrellrium & aquaticorum Oculis inveniuntur: 

verum alia penitus in eo fabrica obfervatur,quae 

attenta animi adverlione longe digniflima eft. 

Qiiodfi Cornea z ab Oculo femovetur, mox fub 

ïiv. X. k. confpicitur Materies quaedam limpida /(’,quae 

Gelatinam,e carne vitulina excodtam , colore 

refert , & perquam eleganti atque regula¬ 

ri modo eft divifa. Quahfnam haec pars Iit, 

atque utrum forte a Spiritu Vini originem coe¬ 

perit, exadte determinare haud valeo; quando¬ 

quidem limile quidpiam in Infedlis nullis, quo¬ 

rum Oculi pari gaudent fabrica, unquam obfer- 

vare mihi contigit. In m^ajoribus igitur Can¬ 

cris, qui vivi difledti fimt, corpufculum hocce a- 

liqüando examinabo. 

Verum priusquam ulterius progrediar, feien- 

dum eft, Corneam tunicam inftar reticuli efte di- 

vifam, pari modo, ac in Oculis Infedlorum ob¬ 

tinet : reticulatae tamen iftae diviliones heic 

longe minus profundae funt. Cujuslibet divi- 

fionis planum hexagonum e ffe, aeque heic in Can¬ 

cello, quam inlnfedtis, deprehendo. Praete¬ 

rea omnes hae divifiones fuperne in Iphae- 

ricam fefe figuram concamerant, quae tamen heic 

non admodum notabilis eftj quum divifionum 

areolae in Cancello minutifiTimae fint, & plani¬ 

ores. Intus in fexangularium harumce divifio¬ 

num Corneae cavitatibus gelatinofa illa, quam 

modo dcfcripfi. Materies haerebat, quae ibidem 

toties, quoties Cornea ipfa, erat divila. Sub 

hac immenfus occurrebat numerus Fibrillarum /, 

quae fuper interna Oculi fupcrficie fimili modo 

collocatae erant, ac femina Heliotropii fua in 

bafi defixa haerent. Omnes hae Fibrae, quibus 

materies didla gelatinofa innititur, inter fe con- 

Kg. IXJ. 

'ivorden. En de Senuen ^die uyt de knoopkcns fpnt'f^ 

ten^ gaan mee ft tot de Mnfeukn des buyks, daar 

de andere , die nyt het Merg felve gaan f f, ook 

tot de Inge'wanden afgejonden 'worden. Het is ook 

aamnerkely k, hoe de Sennen kruyswys over mah 

kanderen loopen, dat ik vertoone ontrent die Se- 

nnen, die hoven de laatfte knoop in het Merg 

uyt dejelve fpruyten, en tot de Mufculen des Buyks 

üfgefonden 'worden. 

De Gejicht-Senuwen ^ naa fy uyt de Elerfenen ge- 

fprooten fyn, hefluyten haar binnen in de rmgwyze 

Schaal van het Oog h, daar Jy haar binnen in weer 

merkelyk dilateeren, en foo loopen Jy voort tot dé 

rand van het Hoornvlies, daar Jy fphcrifch eindi¬ 

gen. In het geheele Oog Jet men geene vochten ^als 

wel in de Menfchen, de viervoetige Dieren , de Vo¬ 

gelen, en de Land-en Water-Slakken plaats heeft: 

maar in het felve is een geheel andere ftru&uur te 

bemerken, die fyn conjideratie ten alderhoogftenver- 

dient. Wanneer men het Hoornvlies i van het Oog 

afligt, foo Jiet men daar eften onder een heldere 

Subftantie k, die van couleur als kalfslil is, op als 

een Geley, Jynde feer net en regulier verdeelt. 

Wat dit voor een deel is, kan ik eygentlyk niet feg-^ 

gen, en ook niet,ojhet door de Brandewyn veroor- 

faukt is,hebbende ik noit iets diergelykx inde In fe¬ 

ilen gcobferveert, die defelve ftru&uur van Oogen 

hebben. Waarom ik dit deel dan in grooter Kreef-» 

ten, die levendig geopent fyn, eensfal naaften. 

Maar eer ik verder gaa, foo moet men eerft 

weeten, dat het Hoornvlies als een netje verdeelt 

is, op de wys als de Oogen der Info&en; itiaar die 

nets-gewyfe verdeelingen fyn op ver naa Joo diep 

niet. Ieder verdeling bevind ik dat feshoekig is, 

foo wel in de Kreefijlak , als in de Info&en. En 

voorts loopen alle deefo verdeelingen Spberifib van 

bovetten toe, hoewel niet foer opmerkelyk, alfoo fy 

feer kleen en platagtig in de Kreejtftak fyn. Bin¬ 

nen deefo holligheeden van de feshoekige verdee¬ 

lingen des Hoornvlies daar fag ik dan de befchre- 

ve Jeley-ftojfe, die aldaar foo menigvuldig verdeelt 

was, als het Hoornvlies felfs verdelingen hadt. Daar 

op volgden een onnoemelyk getal Vezelkens 1 die 

boven op de inwendige Juperftcie van het Oog ge- 

plaatftftonden, als de zaaden van de SonnebJoem op 

haar hajïs doen. Alle deefe Vezelen, daar de Jeley- 

ftopfe op ruft, die wier den geconne&eert door een 

pedebantur ope Membranageujufdam, quae ni-jv/i^^, 4at Jwart gecouleurt van binnen was , en 

gro van 
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Eiff. XI. 

ïlg. IX. I 

gro intus colore erat infecba, fuperne autem vi- 

ridefcens per Gelatinam tranfparebat i unde Uvea 

mihi tunica audit. 
Fabrica (itufqiie harumce Fibrarum inverfam 

veluti efficiebatPyramidem, acuminato fuo apice 

deorfum protcnfam. Quando autem fibrillas 

liafce a fe mutuo feparabamj piceam eae nigredi¬ 

nem fuperna parte praefe ferebant , inferne ve¬ 

ro nonnihil obfcure fufeae erant n, atque in 

medio pellucentes o. Omnes tandem in grifea 

terminabantur materie, quae cineritiae Cerebri 

parti colore fimilis erat: atque fub hac demum 

Nervi Optici extremitas in confpedum prodi- 

bati 

Quum Fibras hafce microfcopio confpiccrem, 

earum quaelibet ex nonnullis aliis conflabat Fi¬ 
brillis p quae omnes ex regularibus^ juxta fe mu¬ 

tuo pofitis,globulis veluti compofitae erant. In¬ 

ter Fibrillas hafce quaedam praeterea com parebant 

Membranulae j aliquibus paffim globulis quo¬ 

que obfitae , inter quos nonnulla adhuc Vafcula 

reptare videbantur. 

Cornea tunica, quae in univerfum limpida 

pellucet, quam elegantiflime hoc fuper Oculo 

collocata efl, tranfparentemque fubtus Uveam 

viridefeentem oftendit. Qua parte Oculi fibi 

mutuo e regione oppofiti funt, Cornea ad¬ 

modum concinne incifa vel exfedba eft i j quum 

Telia ibi longius exporrigatur: ut adeo Cornea 

inllar pileoli, oblique capiti infidentis,fuper O- 

culum collocata fit. 

Quanam vero ratione vifus in Oculo Cancelli 

peragatur, & qualesnam effedlus producant lu¬ 

cis radii, qui, per Corneam atque materiem ge- 

latinofam tranfeuntes j,ab Uvea dein filluntur, & 

hinc fuum motum pyramidalibus inverfis Fibris 

communicanti id equidem, Vir lllullriffime, 

lapienti Tuo j atque multiplici rerum ufu lima- 

tiffimo judicio'relinquo, nullus dubitans, quin 

aliquam hujufce problematis folutionem mihi 

fis daturus. 

En, Vir Illullrlflime! breviter recenfita 

quae exiguum intra tempus nonnullis in Cancel¬ 

lis, quos mortuos. Spiritui Vini immilTos, To¬ 

parcha in Nyenrode mihi tranfmiferat, felli- 

nans obfervare potuii Offero ea Tibi in mutuae 

noilrae confervationem amicitiae, & in docu¬ 

mentum Miraculorum Divinorum, quae omni¬ 

bus in Animantibus adorari merentur. Et pro- 

fe6lo,fi Naturam fedulo ferutaremur^multo ad¬ 

huc infigniora & magis llupenda ibi miracula 

inventuri efiemus, quae hactenus ignorantiae 

van hovenen groenagtig door de Jeley hetn fiheen % 

nxiaarom rk het het Druivenvlies noem. 

De Jiru&uur en Jituatie deefer Vezelen was als 

een omgekeerde Pyramide, die met fyn fpitz eyndë 

neervoaarts liep. En cils ik deefe vezelkens van 

een verdeelde, foo vertoonden fy haar van hove-^ 

nen pik Jvoartm. en van onderen een veeynig dotu 

ker brujn n, en in ^t midden helder o. Sy eyndig- 

den alle op een gryfe fubjiantie, die als het afchag-^ 

tige gedeelte van de Herffenen van couleur tvas.- en 

daar op volgde de extremiteit van de Gejigt-Se~ 

mivo. 

Als ik deefe Vezelkens met een vergrootglas he*- 

f^S-) hejlont ieder Vezel nog uyt eenige andere 

Vezelen p p die alle uyt reguliere hy een gevoegd 

de bolletjes, daar fe als uyt gecomponeert voctaren-. 

Tuffehen deeze Vezelen vertoonden haar nog eenigé 

vlieskens, die hier en daar meede met eenige boD 

letjes hefet voaaren, en voaar tujfchen men nog eeni¬ 

ge aderen fcheen te fen heen loopen. 

Het Hoornvlies, dat deenemaal helder en door^ 

lugtig is, ftaat feer cicreljk op dit Oog geplaatjl ^ 

daar bet Druivenvlies groenagtig doorfchynt. Op 

de plaatzen, daar de Oogen tegens malkanderen o- 

verftaan^ is het Hoornvlies feer aardig ingekeept of 

verdeelt t. Wam de Schaal extendeert fg daar ver^ 

der, foo dat het Hoornvlies op het Ooggeplaatfl is, 

als een callot, die fchuyns op het hoof ftaat. 

Maar hoe nu het geftgt in het oog van de Kreeft^ 

ftak gefchiet j en veat ejfeB de ftralen van het ligt 

doen, die het Hoornvlies en Jeley-ft ojje door p afte¬ 

ren, en vorders op het Druyvevlies ftuyten , dié 

dan haare bevoeeging aan de Pyramidale inverf 

Vezelen overgeeven , dat Jal ik UE ivysheid en 

grote ervarentheid, myn Heer , hevoolen laten, dié 

my fonder alle tvoyfel daar in eenige oplojjing gee-^ 

ven fal. 
\ 

Siet dit is foo in het kort, htyn Héér , voat ik 

binnen een geringen tyt, in eenige Kreejtflakken , 

die my in Brandevojn van de Heer van Nyenro-* 

de doot toegefnden ivaaren , heb ter loops ge- 

obferveert. Ik preftiteer UEd. deflve, als tot 

een onderhoud onfer vrienfehap , en tot een bevoys 

van de veonderen GODS, die in alle Dieren aun- 

biddelyk fyn. En in der nvaarheid^ foo men de na¬ 

tuur vtel onderfogt, men fou r.og veele groter en 

verrukkender wonderen in deflve ontdekken , die 

nu nog in de veintzelen der onwetentheid verbor- 

involucris abfeondita adhuc latent. Attamen fn. Dan ik hoep eenmaal een naukeurig 

fpero 1 F f f a 
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fpero fore, ut accuratum aliquando Erucarum 

examen queam inftituere; in quibus fane miferia, 

mors, & magnifica refurredlio corporum adeo 

liquido demonfirari atque exhiberi pofilint, ut 

tanquam ante oculos depidlas confpiciamus, 

attoniti exclamare cogamur, quod DEUS Ter 

Optimus Maximus,umverfae Naturae Parens,in 

miraculis filis, pro dignitate nunquam defcribendis, 

omnes immenfum exfuperet laudes & honorum 

titulos. Hic efto hujufce tradlatus, atque 

^RIMI ORDINIS FINIS. 

mderzoek in de Rupfen te doen , altxaar men de 

ellende, de doot, en de heerlyke Opftanding der 

lichaamen, fio klaar uyt kan benxiyfen en verioe- 

nen, dat men fe ais voor fyn Oogen afgefchildert 

fiet, en met verbaafiheid moet nytroepen , dat de 

groote GODT van alie Wefens onnocmelyk in fyn 

enbefchrjfelyke voonderen is. Waar meede ik dan 

deefie verhandelitig fial befiujten. 

EYNDE VAN DE EERSTE ORDER, 

SECETNi 



SECUNDUS ORDO DE TWEEDE ORDER. 

Natur aliuM Mutationum, Jive Jent ar um 

in membris accretionum-. 

E'^Xpolito Pnnio mutationüra Ordine, ad 

j Akerum jam tranfimus, qui, licet paullo 

fit obfcLirior, clare tamen & diftindte fatis intel- 

iigi poteft. Antequam vero Secundum hunc Or¬ 

dinem noftrum, ad quem innumera Inledta refe¬ 

runtur ^ explicatum eamus, animadverfu quam 

maxime necefiarium eft, quod hoc in Ordine a- 

lia adhuc quaedam mutationis fpecies conftanter 

praecedat, quae quidem dc binis fecuturis, ulti¬ 

mis nimirum, mutationum Ordinibus eft com¬ 

munis. 

Ut autem accurate intelligi queat, qüaénam 

mutationis fpecies in hoc aeque, acpoftremis 

duobus Ordinibus, praemittatur j omnino in 

memoriam revocare oportets, quod in principio, 

ubi de prima mutationum fpecie egimus, didlum 

eft ; nonnulla nimirum Infedtorum perfedta’, a- 

lia vero imperfedla, fuo ex ovo prodire. Quem¬ 

admodum igitur Infedta, quae ex ovo fuo per¬ 

fecta in lucem eduntur, ad Primum mutationum 

Ordinem retulimus 5 ita vel maxime fcitu opus 

eft, quod illis^ quae nonnullis in partibus im- 

perfeftaex ovo prodeunt, conftanter aeque hic 

Secundus, ac Tertius; deinde,atque Qiiartus vel 

ultimus,mutationum Ordo antecedat; Unde dum 

in Primo mutationum Ordine unica quafi dunta- 

Xat Nympha,.quam Ovum five Animalculum 

ipfum tunica fua conclufum effe diximus, per¬ 

cipitur j in fequentibus contra Ordinibus duas 

veititi Nymphasj & propterea tanquam duas 

etiam mutationum fpecies animadvertimus: 

quandoquidem Ovo, five alias oviformi Nym¬ 

phae Vermiculo, alia adhuc quaedam Nympha 

praecedit. 

Haec omnia vero ut tanto clarius percipian¬ 

tur; breviter notandum eft, quod huicce Se¬ 

cundo , St reliquis deiticeps mutationum Ordi¬ 

nibus ,femper Vermiculus praeeat; qui poft quam 

fuo in Ovo, fVe primo velamento^ quafi Nym. 

phaeformam prae fe tulit; paullatim deinde, in 

membris fuis accrefcendo,lapfu temporis ita per¬ 

ficitur, ut tandem alterum induat verae Nym¬ 

phae habitum, iterumque aquae inftar diffluens, 

viriumque expers reddatur; quemadmodum e- 

rat ante, cum fub Ovi forma adhuc delitefceret. 

Id 

Van de Natimrelyké Veraiideriiigen ^ 

ofte langfaame aangroeïngen iii 

, leedemaaten. 

eËbhende foo h)oorgeflelt onfe Eerjle 'Ürder' 

vm veranderingen , foo gaan voy ons hegee- 

ven m de Tnvfede , devoelke véél een ivemig duy- 

fterder is, maar nogtans klaar ende kennelyk ge¬ 

noeg. Dan eer ive tol deefe onfe 'Ivoeede Order, de- 

véelke aan ontelhaare Dierkens eygen is , fullen 0- 

ve'rgaan foo is H feer noodig in agt te neemen ^ 

dat hier ge ftaadig nog en andere foorte van veran- 

definge voorgaat; dewelke ook gemeen is aan de 

twee volgende, ojte laatjle Orderen van veranderin¬ 

gen. 
o 

Maar om na onderfcheidentlyk te begrypen, wel- 

ge foorte van verdnderinge , foo hier , a.ls in dè 

twee laatjie Orderen van verwiffelingen, voorgaat: 

foo is wel aan te merken ; dat we in het begin , 
fpreekende van dé eerjie foort van verdnderinge ; 
gefegt hebben; dat eenigeDierkens volmaakt,andere 

wederom ‘onvolmaakt, ayt haar ey koomen. En 

gelyk als wy de Dierkens, die volmaakt uyt haar ey 

koomen, gefelt hebben in de Eerfte Order van 

veründeringe: Soo is ^t naukeurig te weeten, da^ 

die geene, dewelke in eenige deelen onvolmaakt daar 

uyt koomen, gedmirig foo deefe Tweede ; als de 

Derde, ende de Vierde ofte laatfte Order van veran- 

deringe koomen voor te gaan. Soo dat gelyk wy 

in de Eerfle Order van veranderingen als maar 

een Popken verneemeh , dat we het Ey ofte het Dier- 

ke felve in fyii vlies gefegt hebben te weefen: Joo 

ondervinden wy in de volgende Orderen, als twee 

Popkens; ende foo by gevolg als twee forten van 

veranderingen: gaande naamentlyk ^ het Ey , ofte 

anders het Ey-gelyk-Wurm-popken nog een ander 

P opken te voor en. 

Hét welke op dat voe nu klaarelyk moogen begry- 

pen, foo moet menkortelyk weeten,dat deefe Twee¬ 

de , ende de vordere foorten van veranderingen, ge- 

duïirig voorgaat een VVurmke, het welke in fyn Ey 

of eerjle huyt, de gejlalte als van een Popken ge., 

draagen hebbende, metter tyd Joo volmaakt in lee¬ 

demaaten komt aan te groeien, tot dat het eyndelyk 

de tweede geftalte van een waaragtig Popken komt 

aan te neemeii : ende wederom foo vloeibaar als 

waater,ende magteloos, als het te voor en in geftal¬ 

te van een Ey Jynde was , te werden. Het welke 

Gg g , nade^ 
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ïd vcro,lia6benus minimeanimadvcrfum,effccit,| 

ut non antiquiffimus tantum Transformationis 

error hodieque etiamnum vigcar j fed ut vel at- 

tcntiflimi quoque Naturae Rufpatores yperfpica* 

cillimus nimirum Francifcus Redi, atque alii, 

qui exuviarum, fub quibus omnia Inlèóti mem" 

bra jam accreverant, depofitionem a fe vifim 

eile pronunciant, Metamorphofin tamen ne qui¬ 

dem in dubium vocaverint: id quod maximam 

nos in admirationem adducit. 

Verum ut nunc figillatim de Altero noftro 

mutationum Ordine agamus ; notatu omnino 

dfgniflimum elV, quod accretio membrorum in 

Vermiculo, qui eam lapiu temporis fubit, atque 

plerumque fex pedibus inftrudlus effe obferva- 

turdeniim Scpaullatim evidente partium appo- 

fitione, quae extrinfecus fit, abfoivatur: ita ut, 

poli mutatas aliquoties exuvias, tandem alas e 

corpore, tanquam tenellum, pufillurn, humi- 

dulum atque molliculum floris folliculume plan¬ 

ta, magis inches magifque, incremento tamen 

ienfibus haud percipiendo, videamus progermi¬ 

nare , cxtumclcere , aptafque fieri, quae de- 

hifcant atque protuberent. Ulterius quemad¬ 

modum in binis reliquis mutationibus, fub qui¬ 
bus Vermiculos in veras Nymphas tranfinutari 
cernemus, Infeéfa veluti motu fuo privantur, 

atque neccfPario per aliquod tempus immota ja¬ 

cere debent; ita contra hocce Tnfedlum hac ,fiab 

mutatione progreditur, fiat, ambulat, currit, 

iubfilit, comedit, nec unquam motu fuo defti- 

tuitur, nifi ipfo illo momento, quo exuvias 

fuas depofiturum nonnihil conquiefeit. Tum- 

que temporis ftupendae in nonnullis mutationes 

contingunt j uti vei folo in Hemerobio five 

Diaria fatis inanifeftum efi:: in aliis contra tam 

parvi momenti mutatio accidit, ut perquam dif¬ 

ficulter, nifi circa alas protuberantes, animad¬ 

verti queat j quod in Auriculariis locum ha¬ 

bet. 

Quum igitur Infecfa, quae Secundo noftro 

mutationum Ordini fubdita funt, motu fuo haud 

priventur;atque interim fuarum partium nonnul¬ 

las, more aliarum Nympharum, ordinatas & com- 

pofitas gerant; hinc praegnantibus hifce induci¬ 

mur rationibus,ut cenfeamus. Infectum memo¬ 

ratum , quo tempore membra fua dióto modo 

comparata exhibet. Nympham Vermiculum 

Nympham Vermiculum haud inepte vocari pol- 

fe. Animalculum enim, dum revera Vermicu¬ 

lus eft & manet, nonnulla tamen fuorum mem¬ 

brorum fimiliter, ac in Nymphal, digefta, & 

mirabili quodam modo eleganter compofita habet. 

Se- 

nademeul het tot nog toe 7Üet aangewerkt is 

'wceji; Joo is niet alleen de overoude dvoaalmgvm 

de Vervorming ftaande gebleeven: waar ook de aU 

der-opmerkelykfte onderjoel^ers van de Natuur, als 

de geleerde Francifcus Redi, en de andere^ de- 

welke feg gen, de afftroping van huyt ^waar onder al¬ 

le de leeden van het Dierke alreede aangegreeit Jyn^ 

gejien te hebben; hebben de Vervorming niet eens in 

twyfel getrokken: H geen ons ten hoogfien doet 

verwonderen. 

Maar om nu hefonderlyk van onje Tweede Order 

van veranderingen te Jpreeken : Joo is ^t opwerke/jk 

te weeten} dat de aangroeing van leedemaaten in 

het Wurmken, het welke dejelve metter tyd onder-' 

gaat , ende het geene wy gemeenelyk fes voe¬ 

ten fen te hebbent , allenkskens ende van lang- 

faümer hand, door een opmerkelyke toedoening van 

deelen , ujtwendig komt te gefchieden. Soo dat 

ten la at ft en naa het e enige maaien vervelt is ^ wy 

de vleugelen uyt het lichaam , als een teere, ten¬ 

gere , vogtige , ende wceke, knop van een bloem 

uyt de plant, ongevoelig dag voor dag Jien uyt te 

botten, op te Jwellen, ende bequaam tot openbar- 

ften, ende om uyt te puylen, te werden. Vonders 

gelyk in de andere twee volgende veranderingen , 

daar we de V/urmkens in waaragtige Popkens /til¬ 

len/ten verwijjelen , de Dierkens haar beweeging 

als komen te verliefen; ende cenigen tyt noot/aake- 

lyk moeten flil leggen : foo is dit Dierke gaande^ 

ft aan de, wandelende , kopende , fpringende, ende 

eetende ende het komt fyn beweeging nooit te ver-- 

Heften, ten fty op dat oogenblik , als het Jig een wei¬ 

nig ftil houd om ftynvel te verwi/ftelen. In welke tyd 

in fbmmige fcer wonderhaarelyke veranderingen ^ 

als onder anderen ontrent het Haft te Jien is, kotnen 

te gefchieden. In andere daar en teegen is de ver¬ 

andering van Joo weinig gewigt, dat Je fteer Jwaa- 

relyk, als alleen ontrent detytpuylende vleugel€n,tt 

bemerken is, als in de Oorwurmen plaats heeft. 

Om welkegewigtige reedenen dan, naademaal dg 

Dierkens, die onfe I'weede Order van verandering 

ondergaan, haar beweeging niet en verliefen, ende 

egter op de wyfte van andere Popkens, ftomniige vm 

haare leedekens gefchikt ende gevoegt hebben , Joo 

oor deelen wy, dat we het genoemde Dier ken , wan¬ 

neer het fyn leedematen op de genoemde wyfe ver¬ 

toont, hequaamentlyk een Wurmpopken Jouden 

kunnen noemen. Want het Beeske in der daad een 

WurmJynde en. hlyvende, heeft egter fotnmige Jjner 

kedekens als in een Popken gejehikt > ende op een 

verwonderlyke wyfe aardig faamen gevleit. 

S99 
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Secundus itaquc noder Mutationis Ordo ta-- 

lis ell, quod Vermiculus, priore Nymphae ha¬ 

bitu, quemfuo in Ovo,alimenti expers, gefle- 

rat, depolito paullatim, ope alimenti a foris 

ingefti, in plura & cvidentiora membra ex- 

crefcat: donec is pollmodum , alterum veluti 

Nymphae habitum, fuo tamen motu retento, 

indutus, tanquam alatum Animal mde prodeat; 

Se nubilem quafi tunc aflecutus aetatem, gene¬ 

rationi ,,marifq,ue vel foemelke officio exfequendo 

aptus evaferit. 

Haec ed Nympharum fpecies., cui lecundlim 

inter naturales mutationum Ordines locum tribui¬ 

mus ; quandoquidem haud admodum compoli- 

ta eft, quae heic fit, mutatio, neque & obfcu- 

raaut intelledtu difficilis: imo vero facillime ea 

comprehendi poteft, 6c Primo mutationum Or¬ 

dini , in quo Animalculum immediate fuo ex 

Ovo live tunica prodire vidimus, quam proxime 

accedit, nec nili parum ab hoc diferepat. 
Qiium autem ifthaec mutatio adeo clara 8c 

nitida fit, atque cum protuberatione & gemma- 

tione floris tantopere conveniat; hinc 8c reliquas 

omnes deinceps mutationes hac cum pullulatio- 

ne 6c geminatione comparare nobis vifum fuit* 

Id vero vel ideo tanto magis congruum eft, 

quoniam uti extuberatio in hocce Animalcu- 

loextrinfecus contingit, ita eadem in aliis Infe-» 

dtis intus 6c fub cute fieri obfervatur* Quod 

quidem in antecedentibus fatis jam indicatum 

eft, 6c mox prolixius adhuc exponetur. Tan¬ 

dem uti perquam elegans eft 6c confideratu di- 

gnilfima haecce mutatio; ita 6c permulta fub fe 

Infedla compledlitur. 

Recenfio Infeöforum, qude ad SECUN^ 

DUM Mutationum Naturalium OR¬ 

DINEM, cui Nymphae Vermi¬ 

culo nomen efiy referuntur. 

Ad Alterum hunc noftrum Mutationis Or¬ 

dinem referimus primo Mordellam, five 

Orfodaenam Hadr. Junii, quam Moufetus Lp 

bellam, Aldvovmidus Perlam vocant. Septende*- 

cim ejus afletvamus fpecies; novem nimirum 

maximas, quinque magnitudinis mediae, 6c tres 

ex minimis, quae cum tenerrimae fint, peculia¬ 

ri Virguncularum nomine inligniuntur. Apud 

Goedartium una ex minimis fpeciebus deferipta 

repentur: verum quia Audtor hic tubercula il¬ 

la in dorfo, quibus alae includuntur, nec in da¬ 

ta 

NATURAE. ait 

Sqo dat onfe fweede Order van 'verandering niet 

anders en is; als dat een Wurm , de eerfle gejlalté 

van een Popken j die hy in fyn ey had^ ende waar 

in hy Jonder voetfel was, verlaaten hehhendè , nu 

allenkskens ^door van hityten ingenmme voetfel^ in 

verdere ende ilykelyker leedeniaaten komt uyt te 

groeien : tot dat hj naderhand ais in een t'weede 

gejldlte van een Popken ^ Jonder eqter Jyn heweeging 

te verliefen, opgejlooten werdcn'dc, daar uyt als een 

gevleugelt gedierte te voorfchyn komt : ende air 

tot Jijn houbaare jaaren nu gekoemen fijnde, tot 

de voortteeling, ende majinelyke ofte de vrouwelj- 

ke pligten , becpiaam geworden is. 

Dit foort nu van Popkens Jlellen wy in de tweedè 

plaatje van de natuurelyke Order der verandcringeni 

als J'ynde een verwijjeling niet feer te faamen ge- 

Jielt, duyjler ofte Jwaar om te hegrypen-. Maar 

feer ligt ende verf aanbaar; ende de eerjle 'Order 

van verandering, alwaar wy het Dier onmidde- 

lyk gefen hebben uyt Jyn Ey ^ ofte fyn Vlies ^ te voor¬ 

fchyn te hoornen Jeer digtnaa hy koomende , e}2ds 

weinig van defelve verfcheelende. 

Ende nademaal deefe verandering Joo klaar, foo 

net, ende met het uytpuylen ende htoppen van een 

bloem foo gelyk is: Joo hebben wy ook alle de vor- 

dere veranderingen hy deefe knopping ende uytpmy- 

lïng willen vergelyken. Ende dat nog te meer, 

door reeden, dat gelyk de uytpuyling ontrent die 

Dierke uytwendig gejehiet, dat we defelve, ontrent 

de andere Dierkens , inwendig ende onder het vel 

fien gebeuren. Gelyk we in 't voorgaande genoeg- 

faam gefegt hebben, ende datelyk nog breeder feg- 

gen fullen. Eyndelyk gelyk deefe verandering feer 

aardig ende opmerkelyk is , foo wortfe ook onder¬ 

gaan van veelderhande Dierkens. 

Optellinge van de Dierkens ^ dewelke on^ 

der de TWEEDE ORDER van de 

Natuurelyke veranderingen, W u rm- 

PoPKEN genoemt, beliooren. 

ONder deefe onfe Tweede Order van Verande¬ 

ring jlellen wy voor eerfl de Mordella^ 

of Orfodaena van Adr. Junius; die Moufetus Li¬ 

bella, en Aldrovandus Perla noemt, en in onfe 

taal won fe genoemt Rombout, Scarbout, Nayer 

ofte Puyflebyter. Van defelve, bewaaren wy feven- 

tien forten. Als neegen van de grootfle , vyf van 

de middelbaarfle, ende drie van de kleenfle : de¬ 

welke , om dat f teer fyn, nog in het befonder JtJ- 

ferkens genoemt werden. By Goedaert bevinden 

wy een uyt de kleenjie Joorte befhreeven te fyn , 
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taicone fiiaexprimit, nee in addita defcriptione 

commemorat; hinc manifefto elucefcit, ne hu¬ 

jus quidem Nymphae indolem ipfi fuifle cogni¬ 

tam. Accedit, quod tertia, quam Idem de ea 

exhibet, figura juxta dudlum imaginantis Cere¬ 

bri duntaxat exarata fit. Eandem vero ab a- 

lio quopiam unquam deferiptam efle ,haud inve¬ 

nire hadtenus mihi licuit. Inter icones ab Hoef- 

nagelio editas, qui decem Perlarum fipecies de- 

imeatas nobis exhibuit, nulla fane memoratarum 

Nympharum reperitur. Interim certum tamen 

ell, eas Auéloribus haudfuifle incognitas. Ita 

Eondeletium obfervamus cognitam habuifle Per- 

lae Nympham; licet cam pelfime adpellarit Cica¬ 

dam aquaticam. Similiter ex Moufeti Locufta 

aquatica Mordcllam prodire credimus. Id quam 

certiffimum efi;,quod Forficula aquatica Jo?^oKi5 

five alias Pulex marinus MoufetiMordel. 

lae Nympha. Scorpius itidem aquaticus Redi 

non eil nili Nympha Pcrlae, fed ad eam perti¬ 

nentis fpeciem, quam inter Virgunculas ma¬ 

jores numeramus. 

Nymphae-Wrmicuii ■autem, è quo Mordel- 

lae fuam fortiuntur originem, fex aflervamus 

Ipecics; unam nimirum maximam , tres mediae 

magnitudinis, duafquc minimas. Ita pariter 

Ivlordellani poffidemus, quae jam jam mutatio¬ 

nem erat fubitura; in qua animadvertere licet, 

t|uam mirabili modo alae in tuberculis illis,qui¬ 

bus inclufae tenentur, corrugatae atque compli¬ 

catae fint. Praeterea & Ovarium Libellae afler¬ 

vamus , quod Pifeium Ovariis ad arnuifim fimile 

itidem, uti haec, in duas divifum efl: partes; 

quarum altera in dextro, altera in finiftro abdo¬ 

minis five caudae latere collocatur. 

Alterum, quod Secundo noitro mutationum 

Ordini accenfemuSjInfedlum efl: Locufta. Earum 

nobis una viginti fiunt fipecies ,cum mares ,tum 

foemellae: novem nimirum majores,fiex mediae, 

totidemque minores; quas inter aliae rubris, a- 

liae purpureis, aliae caeruleis, atque vireficenti- 

bus, 6c variegatis alis fiuperbiunt. Ulterius 

Nymphas quafidam, & nonnullos adfiervamus 

Vermiculos atque Ovula, e quibus Locuftae 

prognaficuntur. Ex maximis fipeciebus Locu- 

Itara oftendere poflum Africanam, maximam, 

quae cucullato eft pedtore , binofique gerit lon- 

giflimos pedes, qui ut femoribus gaudent hexa^ 

gonis, ita duabus ferratorum veluti & longorum 

denticulorum fieriebus geminatis fiunt inftrudti : 

alae ejus interiores faturate quafl igneo purpu¬ 

rae 

dan aifoo hy de knopkens op de rug^ daar de vlength- 

len ingefloot en Toerden, nog in fyn afbeeldïnge ver¬ 

toont , nogte ook in Jyn befchryvinge aafivoyjl , foo 

hlykt ons klaar, hem ook den aard van dit Popke 

niet bekent gevoeeft te fyn. En dan is fyn derde 

figuur daar van uyt inbeelding getekent. Gelyk 

TOy ook niet kunnen bemerken , dat het van 

iemmit a7iders immermeer befchreeven is. Soo be¬ 

vinden voy meede onder de afbeeldingen van Hoef¬ 

nagel, devoelke tien foorten van Puyflèbyters ons 

heeft afgebeelt ,gegne van de genoemde Popkens.Eg-^ 

ter foo is het feeker, dat fe by de Schryvers bekent 

Jyn gtweeft. Soo bevinden voy Rondeletius het 

Popken van een Rombout gekent te hebben ; maar 

hy heef feer verkeert het felve een Water-kreekel 

genoemt. Soogelooven voy ook, dat uyt de Water- 

Sprinkhaan van Moufetus een Puyjlebyter Jyn oor- 

fpronk neemt. Dan dit is feeker dat de IVater-Oor-^ 

vourm van Jonftonus, ofte anders de Water-Vloo 

van den genoemden Moufetus , het Popke van een 

Puyjlebyter is. Soo is ook de Water-Scorpioen van 

Redi niet cds het Popken van ee^i Puyjlebyter ; 

maar van die Joorten, devoelke voy onder de groote 

Jujferkens tellen, 

Van de Wurm-popkens nu, daar de Puyjlebyters 

haar oorfpronk uyt neemen, bevoaaren wy Jes foorten; 

als van de grootjlen een, van de middelbaarjle drie^ 

endc van de kleeitfle tvoee. Soo bevoaaren voy van 

gelyken een Puyflebyter, dewelke fg nu begint te 

veranderen; waar in wy kunnen fien, hoe verwon- 

lyk de vleugelen in de knopkens, waar in fy defet- 

ve opgejlooten draagen ,gekreukelt ende gepiooit Jyn. 

Nog bewaaren wy de Eyerflok, dewelke met de Kuyt 

der Vijfchen geheel overeenkomt, ende even ais defelve 

in twee deelen gefcheiden is ; Jynde het eene deel in 

de regter, ende het andere in de linker fyde van de 

buyk, ofte de flart geplaatjl. 
Het tweede Dierke dan, dat we onder onfë Twéé¬ 

de Order van verandermg Jlellen , is de Sprinkz 

haan. Van defelve kunnen wy vertoonen foo Manne¬ 

kens als Wyjkens een en tvointig [horten. Als negen 

groote, fes middelbaare, ende fes kleene .- waar on¬ 

der eenige met roode, andere met purpere , andere 

wederom met blaauwe, ende groenverwige en ge- 

fpikkelde vleugelen verciert Jyn. Nog bewaaren 

wy eenige Popkens, als meede eenige Wurmkens , 

ende Eyeren, daar fe haar oorfpronk uyt iteemen. 

Onder degrootfie foorten kan ik vertoonen de grootjlé 

AJ'rikaaJtfeheSprinkhaan, diegecuculleert vanborji 

is, <r» Jyn twee langjle heenen, waar van de Dy en 

feskantig fyn, Jyn met twee dubbelde rygen van 

faags gewyfe en la^jge tantkens opgefchikt. De hin- 

nenjlé vleugelen fyn voor een gedeelte van een hoog 
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rae colore ex parte refalgent. Pertinet autem 

ea ad illas fpecies, quae nonnifi fub volatu co¬ 

lores fuos oÖèrunt confpiciendos. Locuftam 

deinde Moluccenfem quoque inter alias adfer- 

vo,quam a 'D.Padbrugge tranfmiflam accepi: eft 

ea corpore mirum in modum tenui, ut Cavallu- 

cus Redi, caudamque deoiTum inflexam gerit. 

Alae ejus longae funt & eleganter, more Galli¬ 

nae Africanae, verficolores. Collum inufitatae 

eft longitudinis, curtumque Caput' fuftentat. 

Is ipfe iconem mihi Bruchi Moluccenfis tranfmi- 

fit, cujus Corpus ovo gallinaceo nec mole nec 

craflitie cedit, multis Venis, tanquam Nervis, 

pulchre intertextum : crura tamen, conflderata 

proportione, fat brevia funt. Hifpanicam pa¬ 

riter Locuftam oftendere valeo, quae fola magni¬ 

tudine ab Africana difcrepat; praeterquam, quod 

& Venae in ejus Alis diverfo penitus ordine 

difponantur, ejulque color ruflus fit. Africa¬ 

nam praeterea adfervo brevibus inftruélam 

Pedibus, curtifque & craflis Antennis,in quibus 

Oculos notabili quodam modo protuberantes 

videre licet. Inter fpecies medias Mantem Lo.- 

cuftam queo exhibere, itidem ex Infulis Moluc- 

cis delatam; de qua Auélores lepide commini- 

fcuntur, quod, ficubi de via interrogatur ab 

iter facientibus,eam monftret. „Tam divina cen- 

„ fetur Beftiola, 2xt Moufetus, ut puero, inter- 

„ roganti de via, altero pede extento redlam mon- 

„ ftret,atque raro vel nunquam fallat. Reliquae, 

quas poflideo, mediae fpeciei Locuftae fere 

omnes Gallicanae funt, mirificifque coloribus, 

tanquam tot novi moris veftibus, exornatae; 

unde hifce nativis fuis ornamentis oculum valde 

obledtant. Hae tamen itidem fuos haud prius 

monftrant colores, quam cum volant. 

Praeterea notabile eft, quam parvum detur 

inter Locuftae Nympham-Vermiculum, & Lo¬ 

cuftam ipfara difcrimen: utpote quod in eo fo- 

luraconfiftit, quod Alae , quae m Locuftis ex- 

panfae & corpori inftratae funt, in Nymphis con_ 

tra quatuor includantur nodulis, in quibus fi. 

mili modo, ac in Mordella, penitus in femet 

complicatae haerent. Hac vero Alarum convo- 

iutione atque feclufione eftedlum efle arbitramur, 

wtAriJioteles^ Plinius^ Hieronymus, Aldrovandus^ 

Moufetus^ Jonftvnus, aliique horumce arcanorum 

Indagatores, memoratos Locuftarum Vermiculos 
Locuftas impennes, five Bruchos vocitaverint: 

quibus ipfis deinde , cum jam Alae extuberare 

inciperent, Attelaborum dedere nomen jhofque^ 

quando corporis mole, in foemeliis praefeitim, 

aii- 

21^ 

gloeyent purper van verrww, Deejè is van die Joort 

dewelke fyne couleuren niet eer voor dat bj vliegt 

vertoont. Nog is daar onder een Moluefe Sprink¬ 

haan , die my van de Heer Padbrugge toegefonden 

is: dejelve is admirabel dun van lichaam gelyk de 

Cavallucui van^£,d\^hebbende de Jlart naa beneeden 

omgekrult. De vleugelen Jyn lang en fchcon ge- 

marmert, als een Africaanjehe Plen. De hals is 

uytermaaten lang , daar een kort hooft op Jlaat. 

Nog heeft hy my de figuur van ee^i Bruchus Moluc¬ 

cenfis toegefonden , voelkers lichaam voel foo groot 

en dik is cds een Hoenderey ^ en met veele aderen 

als fenuvoen cierljk doorvoeeven de heensn fy n naa 

proportie redeljk kort. Van gelyken kan ik een 

Spaanfche Sprinkhaan vertoo7ten, die van de Afri- 

caan/che alleen in groote verfchilt.^ behalven dat de 

Aderen in Jyne vleugeleit op een heel andere order 

geplaatji f/n; en dat Jyne couleur rofch is. Nog he¬ 

lvaar ik een AJricaanfche met^ korte Beenen , en kor- . 

te dikke Hoorntjes ^ waar in deOogen merkeljkujt- 

ptiylen. Onder het middel foort kan ik een Man¬ 

tes Sprinkhaan doen fien , die meede uyt de Mo- 

lukfche Eylanden overgekomen is : van deeze fabu- 

leerende Autheuren Jeer pleifierig^ dat hy de rey- 

fende lieden den weg wjfi, wanneer hy daar naa 

gevraagt wort. „ DitBeeske wert zovernuftigl^Jegt 

,, Moufetus )gehouden, dat het een Jongen , den V/eg 

„ vragende , den zelven met een uitgefirekte voet 

„ aanwyfi , en zelden of noit bedriegt. De andere 

middeljoorten van my fyn alle Franfcbe Sprinkhaa- 

nen, en met admirabele couleuren , als met foo vee- 

h nieuwe modens opgefchikt; waar meede fy het 

oog door haare natuureljke cieragien vermaaken. 

Deejè toonen haare couleuren ook niet eer voor dat 

fe vliegen. 

"^t Is vorder aanmerkelyk, hoe weinig het Wurm- 

popken van een Sprinkhaan verfchilt van de Sprink¬ 

haan felve. Synde het onderfcheit niet anders, als 

dat de vleugelen, dewelke in de Sprinkhaanen uyt- 

gefpannen Jyn, ende gevleit op het lichaam , in de 

Popkens in vier Knopkens be/loot en werden, waar 

in fy op de tnanier van de Rombout geheel in eenge- 

kronkelt fyn. Welke fatnenkreukirg ende opfiuyting 

van vleugelen, wy gelooven de reeden geweeft te 

fyit, waarom de onderfoeker-s van deefe geheimenif. 

fen, Ariftoteles, Plinius, Hieronymus, Al- 

drovandus, Moufetus, Jonftonus en de andere, 

de genoemde Wurmkens der Sprmkhaanen , onge¬ 

vleugelde Sprinkhaanen geiioemt hebben. Geevende 

haar verder , als nu de vleugelen begonnen uyt te 

botten, de naamvan Attelabus. En'tilsbet lichaam 

Hh h befunyi 
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augefcente nonnihil fegnius fubfultabant, vo¬ 

lando interim nondum paves, Alellos, ut alia 

plura cognomina taceam, adpellarunt. Attela- 

bi tamen vocabulum veram Locuftarum Nym¬ 

pham ambulantem proprie indigitat. Harumce 

Nympharum, e quibus Locuilae prodeunt, 

feptem adfervamus fpecies tam minores, quam 

majores. In iconibus Induftrii Hoefaagelii, quae 

quindecim exhibent Locuftarum fpecies, Locu- 

ftae etiam Nympham-Vermiculum videmus de- 

lineatum. Quas quidem omnes experientias fi 

mecum reputo, haud fane imaginari mihi queo ^ 

quanam ratione fieri potuerit, ut Goedartius feri- 

bat, Locuftas e Chryfallide ortum ducere: cum 

tamen & in Aldrovando, & in Moufeto, & in 

aliis omnibus Auctoribus, Locuftarum impen- 

nium mentio fiat, atque ipfa etiam experientia 

hilce fufiragetur. 

Porro & Locuftarum adfervamus Ventricu¬ 

lum tergeminum, qui ruminantium Animalium 

Ventriculis apprime fimiiis, illam praecipue Ven¬ 
triculi partem, quam Echinum vocant, diftm- 

dtiffime confpicuam habet. Unde nullum no¬ 

bis dubium fupereft, quin Locuftae aeque, ac 

modo dicta Animantia, ruminentur j uti vel o- 

culis etiam noftris confpexilTe nobis videmur. 

Ova quoque Locuftarum oblonga poffidemus, 

integrum earum Ovarium,quod argentei can¬ 

doris filamentis, quae dubio procul ramificatio- 

nes funt afperae Arteriae, atque intercurrenti¬ 

bus Venis & Arteriis, intertextum eft. Ova ve¬ 

ro quafi tota cornea funt & fufei coloris • quo¬ 

rum tamen prima etiam rudimenta, cum adhuc 

alba & flava funt, tenuique tunica obduéta, in 

loculis noftris extant. 

Praeterea quemadmodum nonnullae inter Lo¬ 

cuftas foemellas Caudis inftrudtae funt, quibus 

mares carent ^ ita ex Aldrovandi fententia fuis il¬ 

lae caudis humum perterebrantes fub hac Ova 
fua recondunt. Caudam hanc quadruplicem, 

imo quintuplicem poiTumus demonftrare. 

Dentes etiam Locuftarum in loculis noftris 

fervamus; tum & Exuvias,quas Nympha-Ver- 

micLilus, cum Alae Locuftae extuberare inci¬ 

piunt, exuit: nec fine cogitando affequi quis 

poteft, quanam ratione vel de praelongis 8c te- 

nuifiimis Locuftarum Antennis, quin & de O- 

culis, durifque Dentibus, & acuminatis earum 

Unguibus , tenuiflima quaedam Pellicula tum 

temporis abfcedat. ' Sub hac periodo adeo mol¬ 

les funt Locuftae,ut Pedes ipfarum inftar cerae 

fledti, quafcunquein formas figurari, ficque de¬ 

formati exflccari queant. Por- 

hefonderlyk in de Wyjkens begon dikker te u'or- 

den^ en Jy 'voat trager fprongen^ kunnende nog 

niet vliegen, die van Afellus , en andere namen 

meer, Synde eygentl)k de naam van Attelabus ^ 

het voare voandelende Popke der Sprinkhaanen be¬ 

tekenende. Van de genoemde Popkens nu der 

Sprinkhaanen hevoaaren ivy feeven foorten^^fio kleen 

als groot. Soo bevinden nvy ook in de afbeeldingen 

van den neerfligen Hoefnagel, alvoaar hy vyftien 

foorten van Sprinkhaanen beeft uytgeheelt.^ meede een 

Wurm-popken van een Sprinkhaan vertoom. Alle 

welke ondervindingen overvoeegende foo en kan ik 

my niet inbeelden , hoe Goedaert ons heeft kunnen 

befchryven dat fe uyt een Gulde-popken haar oor- 

Jpronk Joude neemen. Daar nogtans by Aldrovandus, 

en Moufetus , als ook by alle andere Schryvers, 

van de ongevleugelde Sprinkhaa^ien gelejen wort , 

dat ook met de ervarentheid accordeert. 

Vorders bewamen wy van de Sprinkhaanen haar 

drie dubbelden Maag ^ dewelke wy met die van de 

herkauwende Beejlen geheel Jien over een te kooment 

fynde vorders dat deel van de Maag, dat we het Boek 

noemen, over kennelyk in haar. Waarom wy niet 

en twyfelen, of fe herkauwen foo wel, als de ge- 

noemde Beeft en ; het welke wy ons ook inbeelden ge- 

fien te hebben. 

Nog bewaaren wy haar langwerpige Eyeren, als 

meede haar geheele Eyerftok , devoelke met filverwit- 

te draatkens, dat fonder twyfel takken der flagade- 

ren fyn., en alwaar aderen en flagaderen tujfchen 

beyde loopen , doorweeven is. Syitde vorders de 

Eyeren heel hoorftagtig ende bruyn van ver uw; de¬ 

welke wy ook van haar hegintfcl af als fe nog wit 

ende geel fyn ende met een dun vlies omvangen ^ 

bewaaren. 

F'orders gelyk wy eenige Wyfkens ftaarten fien 

hebben., daar de Mannekens van berooft fyn; foo is 

dat fe met defelfde de aarde doorboorende, op die 

wyfe haare genoemde Eyeren onder defelve verber¬ 

gen; gelyk Aldrovandus in dat gevoelen is. Deefe 

Start kunnen wy vertoonen vier ende vyfduhbelt te 

fyn. 

Nog kunnen wy van de Sprinkhaanen doen fien 

de Tanden; als meede die Huyt, dewelke het Wurm- 

popken, als de vleugele7i der Sprinkhaanen beginnen 

uyt te puylen, verlaat: fynde het onbedenkelyk, hoe 

ft van haar lange ende fter dunne Hoornen^, nef. 

fens haare Oogen, haare Tanden, ende fpitft Nage¬ 

len , een feer dun Vlieshcn aftrekken. In deefe tyt 

fijn de Sprinkhaanen foo week , dat men haare bee-, 

nen als een ftuk wafch kan huygen , ende alderhan- 

de geftalte geeven, en foo wanfehaapen doen op- 

droogen. 

Soo 
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Soo bedaren nxy ocfk de Vïe'ugehn >• de'toéïk's 

in midden van haar nyipuyUngë geftnt btbyen ; 

föo dat fe het een eynde uytgefpannén, 'ende 'voeder^ 

ï^oiTo & Aks adfervamus, qms, cum in ple¬ 

no progerminandi adlu eflèiit , flitimus j ut 

ideo akerum earum extremum jam fit evolutuffij 

alterum vero etiamnum corrugatum. Hifce A- 

lis Locuftae, cum mutatione fua defundbae fiunt, 

flridulum fiuum cantum cient; prout CalJeiyiis 

perbelle obfèrvavit. Mares itidem Locuftarum 5 

minime autem foemellas, canere animadverti¬ 

mus: atque alis quidem fiolis alia fipecies fionum 

hunc excitat; alia vero fimuljSe alis & pedibus 

inter fe collifis. 

Locufta-Pulex fiequituri Aniraalculum hoc 

plerumque inillafipuma, quam indificriminatim 

in omnis generis Plantarum fiuperficie temere 

repofitam nonnunquam obfiervamus,, deliteficens 

reperitur. Adipificitur vero illud intra ipfiam 

hanc fipumam quatuor tandem in dorfio fiuo tu¬ 

bercula, in quibus Alae reconditae haerent. Duas 

hujufice Infedti fipecies adierv^o. Audloribus, 

qui Plantas circa Gantabrigiam naficentes dc- 

ficripfierunt, hoc ipfium Infieftura pariter cogni¬ 

tum fuit. Dentibus id minime, uti Locuilae, 

eft inftrudium; fied fiubtili tantum, acuminata, 

gaudet proboficide five Aculeo, more Cicada¬ 

rum, Peftori infide nte. 

Ad Alterum deinde hunc Ordinem quoque re¬ 

ferimus Gryllum Sylveftrem. In quo Infiedti 

genere itidem, uti in Locuftis, animadverti¬ 

mus, marem fiolurncanorum elTe. Memini, me 

aliquando totum quendam campum cantantibus 

hifice Gryllis refertum vidifie, quorum finguii 

antrum fibi intra terram effoderant,duos circiter 

digitos profundum, cujus m oftiolo confidentes 

ftridore tremuloque fiuarum alarum motu fioni- 

tum moleftiffimura excitabant, quantocyus in 

fuam quilibet cavernam fiefie recipientes, quando 

palpitans quidpiam advertebant. 

Huic proximus eft Gryllus Domeflicus, Or¬ 

dini Secundo quoque adficribendus; quandoqui¬ 

dem ,infl;ar Locuftarum, fiuas pariter Alas in fol¬ 

liculis conclufias gerit, quamdiu adhuc fub 

Nymphae habitu deliteficit. 

Alteri huic Ordini itidem accenfiemus Cica¬ 

dam. Quamvis enim in Belgio noflro Cicadae 

majores haud reperiantur; nihilo tamen fiecius 

eas, fadta a minoribus ad majores indudtione, quo¬ 

que huc referemus: idque vel eo magis, quo¬ 

niam Diligentiffimus Aldrovandns Vermiculum 

nobis depidum reliquit, fuis in dorfio tubercu¬ 

lis, in quibus Alae, ut flos in fiuo calyce, con^ 

clufiae haerent,inftrufitum; qui ,uti ab Ipfio Tet- 

tigometra vocatur, ita vera Cicadarum Nym¬ 

pha eft. Perquam raram adfiervo Cicadam exo¬ 

ticam 

aan het andere kreukelig fyn. Mét deefe Vleugen 

len^ als fi nu verandert \yn^ maalden fe haar gef .ng^ 

als Cafïènus Jeer voel aangemerkt heeft. Soo hevindeé 

vty 00/^, dat de Manneliens van de Sprinkhaanen ende 

niet de Wyfkens Rngen. Maakende de tene foorté 

haar gelujt met de Vleugelen alleen >• ende de 

dere met de Vleugelen ende de Beenen te Jaamen , 

als fy die tegens malkanderenJlrykcn. 

Volgt de Sprinl^haan- Vloy. Dit Dierken be-^ 

vinden voy gemeenelyk verborgen te fyn in eenig 

fchuym^ dat voe fondcr order op allerhande for¬ 

ten van gevoaffen ende planten gefet fien te voeejen-, 

In veelk fchuym het eyndelyk vier knopkens op fyn 

rug verkrygt , voaar in de Vleugelen heflooten veer¬ 

den. Van deefe bevtaaren voy tvoee foorten. Suê 

bevinden voy ook dit Dierken, by die Engelfchè 

Heer en, dewelke de Planten omtrent Cambnts waf- 

fende hefchreeven hebben , bekent te fyn. Dan dit 

Dierke heeft geene Tanden gelyk de Sprinkhanen, 

maar alleen een fuhtiele fpitze Snuit of Angel ^ 

als de Boom-Krekels, die op de borji ruft. 

Verders foo plaatfen voy onder deefe tvoeede Or¬ 

der de Staapel, ofte de Velt~kreekel. Onder defeV 

ve bevinden wy meede, gelyk onder de Sprinkhaa¬ 

nen , dat het Manlïeken de fang alleen heeft-, Soo 

heugt het my eens een geheel velt met deefe pngen- 

de Kreekels g efien te hebben; ider van defelve een 

hol in de aarde , van ontrent twee vingeren diep 

in de langte , uytgegraaven hebbende ■; aan welkers 

ingang fy, met bet ge kris ende gevrikkel haar er 

vleugelen , een moeyelyk geluyt maakten: ende in 

welk hol, wanneer f iets weemelende faagen , fy 

haar vaardig Vertrokken. 

Volgt de Hujs-kreekel, ofte het Kriexke ,het voeV 

ke wy meede onder deefe Order plaatfn , al foo het 

van gelyken , als de Sprinkhaanen\fyne vleugelen 

in de Knopkens verborgen heeft , als het nog een 

Popke is. 

Soo brengen wy van gelyken tot deefe Order dé 

Boofn-kreekel. Dan aljoo voy hier in ons Neer¬ 

land defelve in 't groot niet hebben s foo is k 

dat we uyt optelling van de kleene, degroote foor^ 

te meede onder deep Order brengen. En dat té 

meer, naademaal de neerftige AldroVandus ons 

de Wurm met fyn knopkens op de rug, waar in 

de Vleugelen als een bloem in fyn knop heflooten 

fyn, afgebeelt heeft, die hy Tettigometra noemt-, 

dat de waare Pop des Kfeekels is. Nog bewaar ik 

een feer rare exotifche Kreekel, dewelke het Hooft 

Hh h a 
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ticam,cujusGaput in modum longae atque altae 

mitrae . Epifcopalis fabrcfaftum eiljita ut plus 

quinque quartis partibus pollicis fupra Oculos e- 

mineat, fpedlaculum vifu mirabile, & admiranda 

DEI Opera in Naturae theatro nobis oftentans. 

Rurfus & heic notandum eft, quod foli Cicada¬ 

rum mares cantu polleant j quorum & Tympa¬ 

num apud nos videre licet, & illam particu¬ 

lam, quae fonum modulatur, fi ve aerem contra 

tympanum impellit. 
Gryllo-Talpa fequitur, five Talpa Ferrantis 

Imperati, quoque ad hunc Ordinem pertinens j 

quum pariter, uti hactenus deferipta Infefta, 

quatuor gerat in dorfo tubercula, quibus Alae 

ejus inclufae funt. Hujufce lnfe<5li Vermicu¬ 

lum poflidemus tuberculis carentem, eundem- 

que his praeditum, tum 6c Infedla ipfa explicatis 

jam Alis confpicua. Ovum vero Animalculi hu¬ 

jus Induftrius Goedartius defcripfit. Praeterea 

' Dentes ejus monftrare poflumus, & quomodo 

Alaefuisin tuberculis complicatae haereant. 

Huic porro Ordini adferibo Animalculum, 

quod in tuberculis foliorum Populi nigrae repe- 

ritur : quamvis in Qtiarto id Ordine demum de- 

Icripferim j quia abditiore gaudet mutationis 

lUödo, In Tabulae XEV. fig. xxiv. ejus habe¬ 

tur icon. Aliud praeterea huc refero Infedtum, 

quod, ibidem in Tab. XLIV. fig. vii. reprae- 

fentatura, in Salicum tuberculis deprehenditur. 

Proximum efi: Infedtum illud Indicum, fub 

nomine Kakkerlak fatis notum, quod pariter ad 

Secundum hunc Ordinem pertinere arbitramur ; 

quum & memorata illa Alarum tubercula in eo 

animadverterimus ; licet tum temporis plenam 

fuam magnitudinem nondum adepta Alas haud 

oftenderent. 

Similiter & ad eundem Ordinem referendam 

efle cenfemus illam Scarabaeorum fpeciem, qui 

circa furnos piftorum, & inter culinae immun- 

« Obf. ditiem ,ut ait Fabius Columna plerumque repe- 

ac[. &terr. riuntur. Conveniunt ii penitus cum modo me¬ 

moratis Infedlis , quae Kakkerlak vocantur; 

luntque illi ipfi , qui a Moufeto fub nomine 

Blattae deferipti'inveniuntur. Eorum duas ad- 

' fervamus fpecies, una cum Nympha fua, in 

qua tubercula vix coeperunt extumefeere. 

Sequuntur Cimices volantes terrefires, quos 

in campis & arboribus invenimus. Eorum vi- 

ginti 8c fex in Mufaeo nofbro extant fpecies, una 

cum majore quodam Indico; qui, omnivariis a 

Natura coloribus quam elegantiffime exornati^ 

ut hoc fuo nitore oculis mirum in modum arri¬ 

dent , 

een langen en hoogen BiJJihops mjter gemaakt heeft, 

of boet eens BljJckops, foo dat het meer als een dityin 

en een vierendeel hoven de oog en voor nytfeekt ; 

dat wonderhaarlyk om te fien is , en de admirable 

werken GODS in de natuur ons voorfelt. Nog 

moeten wy weten, dat onder do Kreekels de Mannc- 

kens alleen de fang hebben, waar van wy het Trom¬ 

melvlies bewaaren, en het deelken, '’t geen het 

geliiyt Jiioduleert, of de lugt tegens het trommel¬ 

vlies beweegt. 

Volgt de Krekel-mol, of Vee-mol, dewelke meede 

onder deefe Order behoort; ende , als de befchreeve 

Dierkens, meede vier knopkens op de rag, daar fyn 

vleugelen in heflooten fyn, heeft. Van defelve be¬ 

waaren wy de Wurmkens fonder de knopkens, de¬ 

felve Wurmkens met de Knopkens ; als meede de 

Dierkens met haar uytgefpanne vleugelen. Van dee¬ 

fe heeft de neerjlige Goedaart het Ey hefchree- 

ven. Nog kunnen wy vertoonen haar Tanden, als 

meede hoe haar vleugelen gekrcukelt in haare knop¬ 

kens heflooten fyn. 

Nog ftelik onder deefe Order het Dier ken, dat men 

in de wratten van de bladen der Populier vint \ maar 

het welk in de vierde Order van wegens Jyn hefloo- 

te manier\ van verandering heb bfchreeven; daar 

het in de 4^ Tafel m de 24. afbeelding te fien is. 

gelyk ook nog een ander Dierke, dat in de 44. Ta¬ 

fel hy de y de figuur , aldaar meede vertoont is: en 

op de Wratten der Willige-boomen gevonden is. 

Volgt de Kakkerlak, een bekent Indiaanfih InfeSt 

dewelke wy gelooven van gelyken onder deefe twee¬ 

de Order te behooren, ende dat door reeden wy de 

genoemde uytpuylingen van Vleugelen meede in 

hem gemerkt hebben; dan niet alfle waar en tot haar 

volle grootegekoomen, en vleugels hadden. 

Soo gelooven wy ook onder de genoemde Order 

te behooren, die foort van Torren,dewelke omtrent 

de Bakkers ovens , ende in de onraad van de 

keukens ,gemeenelykgevonden werden ;fioo Segt Fa¬ 

bius Columna. Deefe foort van Torren komen 

met de Kakkerlakken geheel over een , ende fyn 

defelve, dewelke wy van Moufetus, onder de naam 

van Blatta , hefchreeven te fyn bevinden. Van 

deefe hevtaaren wy twee fiorten , met het Pop- 

ken, daar de knopkens beginnen maar eeven uyt te 
puylen. 

Volgen de vliegende Land-Weegluyfen, dewelke 

wy in de velden ende op de hoornen verneemen. 

p'an defelve bewaaren wy 26 foor ten, en een groote 

Indiaan fhe ; dewelke met alderhande ciereljke ver¬ 

ruwen van de Natuur opgepronkt^ Jyn; dan hoe 

feer fy '’t oog behangen , foo feer walgt de neus 

daa 
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dent, ita natibus tamen ingratiffimi fiint. Apud 

Hoefnagellum quoque undecim eorum fpecics 

depidbae habentur. Inter eos, qui loculis noftris 

continentur , Cruciferum, CinnabarinUm, Ru¬ 

brum lineis nigris infignitum, Viridem, Ni¬ 

grum, Flavum , Globofum , & qlii pedtorc 

gaudet acuminato, numeramUs. 

Cimices itidem Volantes Aquaticos huc refe¬ 

rimus , quorum quatuor adultos , unanique 

Nympham poflidemus. Aculeum hi fuum, ut 

Sc omnes reliqui, in ore ferunt, quo vehemen¬ 

ter pungunt; uti aliquando ipfemet fum exper¬ 

tus, licet nullam inde noxam palTus fuerim* 

Ulterius huic Ordini accenfemus Infeéta quae¬ 

dam perquam tenera 6c tarda, Pediculis fex gra¬ 

cilibus, admirandis, tum longis &: acutis Anten¬ 

nis, & corpore inftrudla fatis cralTo , e cujus 

poftica parte, circa caudam, bini fetacei & acu¬ 

minati Pili pullulant: caeterum & acuto ea gau¬ 

dent, uti Cimices, aculeo 3 ut ad horum quo¬ 

que genus pertinere videantur. Animalcula 

haec mutari unquam hadfenus videre mihi non 

licuit. Reperiuntur autem variis fuper plantis, 

ibique fiepius immobilia evadtlnt. Tum vero 

denique admodum agilis quaedam Mufea in con- 

fpedlum prodire cernitur, quae primum e Ver¬ 

miculo provenit,qui in Nympham Tertii Ordi¬ 

nis intus in corpore illius Animalculi fuerat trans- 

mutatus. Quodf haec Mufea e corpore hujufce 

Infedli prorepit, exitu fbi parato per exiguum 

quoddam foramen, quod mordendo efficit3 tunc 

corpus univerfum concavum eft, Inlcdlumque 

mortuum eodem in fitu permanet, ac f etiam- 

num vita frueretur. Animalcula haec, hadtenus 

accurate non examinata, temere vocantur Planta¬ 

rum Pediculi. Eorum nonnulla, tum & Mu- 

fcas, quae ex illis proveniunt, adfervo. 

Tipulas quoque Aquaticas huc collocamus, 

quarum tres poffidemus fpecies cum una Nym¬ 

pha. Animalcula haec ob miram illam levita¬ 

tem, qua in aquarum fuperficie procurrunt, 

fumma fine animadverfione digniffima funt. A- 

culeum autem, uti Cimices, in ore gerunt- 

Praeterea alteram adhuc hujus Infedi fpeciem 

adfervamus, quae mirificae eft: . teneritudi¬ 

nis, fabricaeque perquam fingularis, & tardh 
grada. 

Scorpium Aquaticum pariter huic Ordini in¬ 

ferimus, cui Aculeus itidem in ore eft. Duas 
ejus fpecies adfervamus, quarum majorem ab 

Atdrovmdo^xh nomine Tipulae Aquaticae, mi¬ 

norem vero, retento eodem illo Scorpii Aquatici 

nomine, a Monfeto deferiptas repetimus. Mino¬ 

ris 

zif 

daar af. Vah defelve Jicn Trj/ ook elf Jhoftin hy 

afgebeeli: te fjn. Onder die geen, de~ 

ivelkg ik beivaar, is de Kruisdraget 3 de Vermilioe- 

ne; deRoode met fivarte linten verciert ^ de Groene i 

de Svtarte; deGoudgeele ; de Bolronde ; en die met 
cen Scherppuntige Borji is. 

So plmtfen wy onder deefe Order de Vliegen-^ 

de WaterAVcegluyfen, niiaar van nvy vier Beeskens^ 

ende een Popken bewaar en. Deefe dragen haar An¬ 

gel ^ als alle de andere nieede in de Monddaarfè 

fel mcede fleeken , als we eens ondervonden heb^ 

ben, dan f'onder eenige fchaade daar van te lyden. 

Nog plaatfen wy in deefe Order eenige feer tee-> 

re en trage Beeskens,met fes admirable dunne Been- 

kèns ^ lange en fpitze Hoornkens , en een redelyk 

dik^ lichaam, waar uyt men agter^ omtrent de Jiart^ 

twee puntige hayren fiet fpruytcn, en die voorts met 

een fpitzen Angel als de Weeg luizen,verf en fyn: foo 

datje'onder h aar e foor ten fchynen te behoor en. Deefi 

Dierkens heb ik tot nog toe niet fen veranderen^ 

Men vintfe op verfcheyde planten , daar Je dik-^ 

maals onbeweegelyk op worden. En dan fho fet 

men eyndelyk daar een feer veerdige Vlieg uyt te 

voorfchyn komen , die eerfl uyt een Wormpke voor-^ 

komt, die in een Pop van de derde Order binnen in 

haar lighaam verandert is geweefl. Als deefe Vlieg 

uyt het lichaam van dit Dier ken voort gekroopen is 

en daar een kleen gaatken in geheeten , foo is het 

ganfche lichaam hof en het doode Dierke blyft in 

dat pof uur ftten , als oj het nog levendig was. 

Deefe Dierkens worden f onder confderatie Luyfen 

der Planten genoemt. Ik bewaar eenige van de¬ 

felve , als ook de vliegfens , die -daar uyt voort 

gekomen fyn^ 

Volgen de Vliegende Water-Jpinnen. Van deefe 

bewaaren wy drié foorten mét een Popken. Deeje 

Beeskens fyn van weegen de ligtighbid.^ waar mee- 

de fy over het water hopen, overaanttterkelyk. Sy 

draagen^als de WeegluyJ'en ^den Angel meedein de 

mond. Nog bewaaren wy van defelve een foor te, 

dat verwonderlyk teer is, en JelJaam van maakfef 

als ook traag van gang. 

Nog plaatfen wy in deefe Order de Water-Scof- 

pioen, dewelke fyn angel meede in de mont draagt. 

Van deejé bewaaren wy twee foorten; waar voor 

wy de grootfte, onder de mam van Water-Spin by 

Aldrovandus, ende de kleenfte, den naam van Wd- 

ter-Scorpioen behoudende, by Moufetus befhteeilen 

li i vim 
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ns fpecici Nympham poffideo, in qua videre 

heet, quomodo Alae paullatim ibi progerminent j 

aeque ac in Nympha Mordelke, hoc eodem fub 

Ordine, obtinet. 

Mufeae Aquaticae pariter Secundi hujus Or¬ 

dinis funtj quarum quatuor nobis Tuppetunt 

fpccies, Nymphafque & Vermiculos, e quibus 

proveniunt, cum adhuc valde minuti effent, 

faepius tradlavimus. Eae quidem, uti alia In- 

ledta Aquatica, aculeum fuum itidem in ore ge¬ 

runt, eoque femet defendunt, ficubi apprehen¬ 

duntur. Mufeas has, ab Apes Am- 

phibias vocatas, & perquam accurate deferiptas 

efle obfervamus. Jonfiono Apes ferae audiunt. 

Nec dubito quin hae ipfae fmt, quarum 

Apiarium marinum defcripfit D. Pifo, quod Me¬ 

dicinae Dodtor Vander Linden^ Junior, hodie- 

que adhuc poffidet; quamvis nil aliud fit, quam 

fpongia aquatica. Dodliflimus Monfetns Mu¬ 

feas hafce, quia non ventre fed fpina innatant, 

Notonedfas adpellat. Cimicemque Aquaticum 

inter Infcdta Notonefta quoque depinxiffc vide¬ 

tur, inquiens, verifimile effe , quod Homines 

Hyptonedlicen, id cft , fupine natandi peritiam 

ab illis didicerint, Quoufque hoc admitti pof- 

lit, alii difeutiant. 

Jam vero quandoquidem omnia hadtenus re- 

ceniita Infedta alis gaudent, & quaedam interdiu, 

quaedam noclu volitant ^ hinc intelledtu per¬ 

quam facile eff, quanam ratione in omnibus a- 
quarum colledlionibus citiffime generari Infedta 

poffint. Unde &: tempore aeftivo vel in mini¬ 

mis etiam aquae lacunis mox tremulus quidam 
morus a palpitantibus Infeóiis excitatus animad¬ 

vertitur. Verum de his fuo loco prolixius. 

Tandem 6c Hemerobium , five Ephemeram, 

aut Diariara itidem hunc ad Ordinem referimus. 

Ejus Ova hve Ovarium,quod Ovario Pifeiura fi- 

mile eft, in loculis noftris extat. Vermiculum quo¬ 

que Nympham Vermiculum ,tum 6c Epheme¬ 

ram ipfam, tam marem quam foemcllam,poffide- 

mus. Quindcmonftrare etiampoffumus,quomo¬ 

do alae in tuberculis Nymphae-Vermiculi fint con¬ 

volutae 6c filicatae: quandoquidem inter plicas ha- 
rumce alarum ,& complicationem alarum Mordel- 

lae,mirabile quoddam datur diferimen. Ejufino- 

di diferimen, quoad alarum difpofitionem, in aliis 

quoque Infèéfis animadvertimus; uti ex peculiari¬ 

bus noftris oblervationibus, in gloriam Admi¬ 

randi Conditoris, poftmodum innotefeere po- 

teft. Tum vero etiam fuo tempore, ex du6lu 

noftrorum experimentorum , rationem redde¬ 

mus, ob quam alae tam fingulari modo funt 
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vinden. Van de kleenjle foort hevoaar ik.fyn Pt/p* 

ken, venar omtrent men ften kan dat de Vleugelen 

daar allenxkens uytbotten , ais omtrent de Popkens 

van de Perla in deefe felve Order plaats heeft. 

De Water-VUegen fyn van gelyken in deefe Ordir^ 

veaar van vey vier foorten bevoaaren; en haare Pop¬ 

kens verfcheydemaal gehandelt hebben , als ook haa* 

re Wurmkens., nog feer klecn fynde. Deefe draagen 

als de andere Waterdierkens haar Angel in de mond^ 

vsaar meede fy gevat fynde haar veriveeren. Deefe 

Vliegen bevinden wy dat Aldrovandus onder de 

naam van Byen , dewelke te gelyk in ^t water 

ende op hei land leeven , feer naukeurtg bejehreven 

heeft. Jonftonus noemtfe wilde Byen, En het 

fyn defelfde [onder twyfef waar van de Heer Pifo 

de Zee-byekorf befchreven heeft, het welk de jonge 

DoQor vander Linden tegenswoordig nog beft * 

maar het is niet anders als een Water■^Spons. Dee¬ 

fe Vliegen worden van den feer geleerden Mou- 

fetus Notoneflas genoemt, om dat fy niet op 

de buik maar op de rug Jwemmen; waar onder hy 

ook de Water-weegluys fchynt af te heelden. Seg- 

gende dat het waarfchynelyk is , dat de Menfchen 

daar van de I-Iyptone&iccn, dat is de kunfl van agier 

ever te jwenmen ge leert hebben f et geen wy in fyn 

waarde laten 

Naademaal nu alle de opgetelde Beeskens gevleu- 

geit fyn, waarvan fommige by daag , en andere by 

nagt ,vliegen:joo is dat we feer ligt hier njt ver- 

ftaan kunnen, hoe dat datelyk in alle vergaderin-* 

gen van wateren Beeskens voortgeteelt kunnen wer¬ 

den. Waarotn wy ook in de fonier , felfs in de 

minfle water plaskens , datelyk een geweemel van 

Dïerkens vevneemen. Dan hier van op fyn plaats 

breeder. 

Eyndelyk feilen wy hst Blaft, ofte het Oever aas, 

meede onder deefe Order. Van defejve kunnen wy 

vertoonen de Eyeren, ofte den Eyerfok, die als de 

kuyt der Vijfchen is. Nog bevind fg by ons het 

Wurmke, ende hetWarni'Popke; ende van het Haft 

felver het Manneke ende het Wyfke. Soo kunnen 

wy ook toonen de manier, hoe de vleugelen in de 

knopkens van het Wunnrpopken geplooit ende ge¬ 

vouwen fin; fynde tuffen het plooieti ende vouwen 

deefer vleugelen, ende het kreukelen van ds vleugelen 

der Puyflehyters,een verwonderlyk onderfiheid. Welk 

onderfcheit ontrent de fchikkingevan vleugelen, mee¬ 

de omtrent andere Dierkens , van ons aangemerkt 

isi als in onfe befondere ondervindingen, tot roem- 

van den verwonderlyken Maker, blyken kan. Ende 

alwaar wy uytonfe ondervindingen te fner tyt ds 

reedenen van dit befonder fchikken der vleugelen 
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difpofltae: cujus quidem rei cognitio quin Leólo-jyS//?/? het ^elke ivji kimnen 'V.irfeekere/t 

niet cnaangenamn te Jidlen Jyn, ri futura fitacccptiÜima, haud elf, quod quifpiam 

dubitet. 
Hemerobios infuper tali in pofitu firmatos 

aflervaraus, ut quam facillime confpici queat 

modus, quo ii pelliculam five interulam quafi 

tenuiifimam toto de corpore fuo exuunt; quod 

non tantum vifu mirabile eit, fed etiam difficul¬ 

ter verbis exprimi valet. Ex altera enim pellicu¬ 

lae hujus parte haud aliter femet evolvunt, ac pes 

e calceo extrahitur; alteram vero partem ita de¬ 

ponunt , quemadmodum chirothecam quis in¬ 

vertendo de digitis fuis abducit, ut nimirum in¬ 

teriora extrorfum obverfa fint. Qtiae quidem 

omnia fient manifeftiora, ubi fingulares noftras 

circa ftupendum hoc Belgii miraculum obferva- 

tiones, & quae de inufitatis, celerrimis, & 

quafi horariis Animalculi hujus mutationibus 

notavimus, circumfpedte defcribemus; ut per¬ 

petuam praebeant de incomprehenfibili fapientia 

& ordine Naturae meditandi materiem. Inte¬ 

rea perquam nobis videtur paradoxum, quod 

D. Augerius Clutius non dubitaverit ftatuere, 

Ephemeram e Chryfallide nafei, hujufque vel 

iconem quoque,contra omnem rerum veritatem, 

exhibere. Obfervamus etiam ejus figuras, 

Goedaitii tradfatui fubjundtas, ad debilis memo¬ 
riae du6tum effe pidtas; quod maxime innotefeit, 

ubi cum iftis figuris Infeda ipfa, quae Vir do- 

dliffimus Andreas Colvius Dordraco nobis tranf- 

mifit, conferuntur. 

Poffidemus alias praeterea Ephemei*arum Ipe- 

cies fingulares,in Galliis & alibi colledtas: quas 

inter & minimam Hemerobii fpeciem demon- 

lirare poffiimus, quae Belgico nollro idiomate 

Mut vocatur, cujufque mirabiles mutationes 

Nobiliffimo Thevenoto, eximio nollrorum Itu- 

diprum Fautori, aliquando in via, quae Am- 

ilelaedamo Slotam ducit, ut materiem fummae 

Ipeculationis oftendimus. 

Antequam tamen Ordinem hunc claudamus, 

Forficulam adhuc feu Auriculariam eo referi¬ 

mus : quod ipfum Animalculum ,alis jam expan- 

fis confpicuum, ejufque Nympham-Vermicu¬ 

lum penes nos videre licet. 

Omnia hadenus a nobis enumerata Infeda, 

quae fub Vermiculi fpccie ovo fuo exclufa, la- 

pfu temporis iii Nymphas-Vermiculos, & fic 

porro, accrefeunt, Alteri noftro mutationum 

Ordini adferibimus. Neque fatis mirari poffu- 

mus, mutationum hunc Ordinem a nemine ha- 

denus, quantum novimus, in rerum natura efle 

animadverfum» Ut adeo rem hanc ferio perpen- 

den- 

Nog heihen wy deefe Dierkent in Jbodanjg een 

geflalte opgefet, dat 'ive feer ligt kunnen fien de 

nier ^op 'welke (y van haar geheele tiehaam een over- 

'dun huytken, of hemdeken afleggen j het 'welke niet 

alleen verwonderlyk otn te flen is, maar ook Jhwaa- 

relyk om uyt te drukken. Want uyt het eene deel 

van dit huytkenfoo kruypenfe uyt, op de ivyfè als 

men de voet uyt de fvhoen trekt; ende uyt het an¬ 

dere deel ontblooten jfy haar, op de manier als men- 

een Ixmtfihoen omftroopenie van de vingeren haalt^ 

foo dat de binnenfle deelen uytwendig gefien veer^ 

den. Als nader hlyken fal, wanneer "wy onfe be» 

[ondere ondervindingen vatt dit verwonderlyk Neer* 

lands wonder wydlopig [uilen verhandelen ende [eer 

raare.y ende konftondige verwijjelingen van dit Dier* 

ken, tot een eeuwig naadenken van de onnadenkelyks 

Wjsheid ende Order van de Natuur, omftgüg be* 

fchryven. Ondertujflchen dunkt het ons feer vreemt^ 

dat de Heer Augeidus Clutius het Haft uyt een 

Gulde-popken Jyn oorjpronk te neemen heeft durven 

voorftellen; ende dat Jelve nog tegens alle waar* 

heit uytbeelden. Soo bevinden wy ook, dat fyne af* 

beddingen , agter aan Goedaert gevoegt, uyt een 

[wakke geheugenis getekent fyn. Als ons blykt uyt 

vergelykinge van de Beeskens filve, ons van den 

hooggeleerden Heer Andreas Colvius van Dor* 

dregt gefenden. 

Soo hevóaaren wy nog andere en befindere foor- 

ten van Haft, in Vrankryk ende elders opgegaarti 

Waar onder wy ook de kleenfle foorte van Haft 

vertoonen kunnen , ^t geen in ons Neerland Mut 

genoemt voort. Bn welkers raare verwijfelingat 

wy eenmaal op de weg naa Slooten Jynde , aan den 

Heer Thevenot, dewelke onft hcfïgheeden overgun^ 

ftig is, tot groot naadenken getoont hehhen. 

Maar eer we bejluyten foo ft ellen wy nog den 

Oor*wnrm onder de genoemde Order. Van defelvé 

bewaaren voy het Dierken met fyn uytgefpanne 

vleugelen, als meede het Wmm-Bopken. 

Alle nu deefi Dierkens , in ge ft al te van Wurm* 

kens uyt haar ey gekoomende Jynde , ende metteV 

tp in Wurm-Vopkens vergroeit wefende, en foo 

voorts ft ellen voy onder onfe tweede Order van 

veranderingen. Ons niet genoeg kunnende verwon¬ 

deren , dat deefe Order van verwiffelingen van nie- Imant ooit, dat vee weeten ,in de natipur gemerkt is. 

Het veelke ernftig over'weegende, ende van gelyken 

Ii i s 
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dentes, fimulqueconfiderantes, quam parum de 

hifce Animalculis nos docuerint Philofophi, non 

fine pudore fateri cogamur, eos naturae horum 

Infedloruni penitus ignaros fuifle. Quodfi enim 

tribus verbis, quod res eft, effari licet ,fane non- 

nifi fola memoratorum Infedlorum nomina in 

Philolophorum libris enarrata reperiuntur; quae 

fi demas, praeter Ibmniantis cerebri figmenta a- 

liud fupereft: nihil. Quod quidem uti vel itera¬ 

to pronunciare non vereor; ita tamen exceptos 

lempcr velim Indullrium Goedarthm, qui Eru¬ 

carum mutationes bona fide depinxit, & aliqua¬ 

tenus ex vero defcripfit; tura &; Accuratilfimum 
Redi, qui Animantium nulla ex putredine nafci 

quam folidiflime evicit; tandemque alios quof- 

dam perpaucos in Anglia Viros circumfpedlio- 

res, qvLOS inter D. johan?ies Rajas, & Martmus 

Lifterus, haud infimum profedo locum obti¬ 

nent. 

Exemplum SECUNDI ORDINIS Na¬ 
tur dium Mutationum^ qui Nym¬ 

pha-V ERMicuLus mihi audit, 

in Mordella propojitum. 

r A B. XII 

No, Ï. Heic nunc fub Mordellae Ver¬ 

mi culum filio , prima fua in cute five tunica, 

qua conckifus Ovum vocatur, etiamnum deten¬ 

tum, Horumce Ovorum plura quidem juxta 

fe mutuo ca ratione polita, uti in bifido Perlae 

Ovario collocata fiunt, fiecundum vitam depidla 

heic exhibeo. Ovarium hoc cura Ovario Pi- 

ficium, pracfiertim vero Halecis, omnino conve¬ 

nit, itidemque e plurimis fieminibus, five Ovis, 

conllat, quae tamen oblongae fiunt figurae; uti 

ex iis patet, quae hinc illinc difiperfia in eadem 

hac icone ollendo. Ova, hoc in Ovario con- 

clufia, tandem a Mordella in aquam excutiuntur; 

e quibus deinde plurimi in confipedlum prodeunt 

exigui Vermiculi, lex pedibus inllrudli, qui 

plenum incrementi terminum adepti, depolitis 

tandem exuviis, totidem Perlae evadunt. 

II. Ut vero modum' exhibeam, quo hoc 

contingit, ordinis nunc gratia fiub tunicam Ovi, 

e quo Perlae Vermiculus prorepfit, nativa quo¬ 

que magnitudine delineatam propono. 

III. Tertio dein Vermiculum ollendo, e quo 

vi accretionis Mordella naficitur: eum tamenhaud 

adeo minutum depinxi, ac ell, cum primum 

fiuo ex Ovo provenit; fied paulo majorem , ea- 

que forma praeditum, qua tempore aliquo enu¬ 

tritus 

pende, hoe weinig de Wjfgeeren ons mn dep Dier^ 

kens gefegt hebben ; Joo moeten wy met phaamté 

' van baar belyden, dat Jy"^er geheel onwetend in Jjn. 

Want om in een woord de waarheid te /eggen, foo 

is ^t, dat voe niet als enkele naamen der genoemde 

Beeskens in haare boeken opgePooten vinden; fynde 

meeji al het andere niet als inbeeldingen. Het wel¬ 

ke berfeggende ; foo is ^t, dat we nogtans altyt den 

fieerjligen Goedaart, dewelke de veranderingen der 

Rupfen getrouwelyk nytgebeelt heeft, ende eenig- 

pns naa waarheid befchreeven: als meede den naii~ 

keitrigen Redi, dewelke geen Dieren uyt verrotting 

gebooren te werden kragtig heeft heweejen ; met 

eenige weinige andere ompgtige Heeren Engelfebe ; 

daar huyten Jluyten. Onder de welke de Heer Jo- 

hannes Rayus, en Martinus Lifter geenjïns de 

minjle fyn. 

Voorheek van de TWEEDE ORDER 

der Natiiiirelyke Veranderingen,Wurm- 

popKEN van my genoemt, in een 

PuysTebyter voorgeftelt. 

TAF. XII. 

N°. I. Alhier vertoon ik nu het V/urmken van een 

Veria in fyn eerjle vel of vlies, waar in het een 

Ey genoemt wort. Van deefe Eyeren heb ik Vr 

verfcheiden by malkanderen nytgebeelt , en dat op 

de manier, gelyk als Jy in den in twee gefpleeten 

Eyerftok van de Puypebyier geplaatft fyn, en naahet 

leeven fyn afgebeelt geworden. Deefe Eyerftok komt 
met den Eyerftok in de Vijfchen, als met dat van de 

Haring, geheel over een, en het is meede uyt feer 

veele Saaden of Eyeren beftaand.e , maar die lang¬ 

werpig van maakjel fyn, gelyk als ik fe hier en 

daar verfpreyt fynde kpm te vertoonen. De Eye¬ 

ren, die in deefe Eyerftok beflooten fyn, fchiet de 

Veria eyndelyk in het water , waar uyt dan feer 

vele kleene Wurmkens , met fes voeten verf en , te 

voorfchyn komen-, en uyt defelve volwaffen fynde 

vervellen eyndelyk foo veele Viiyftebyier. 

II, Het welk op dat ik nu aanwyfe, hoe het toe¬ 

gaat, foo vertoon ik Orders halven het Vlies van het 

Ey, daar het Wurmke van een Veria uytgekroopen 

is, meede leevens grootte. 

III. Ten derden foo vertoon ik let Wurmken,daar 

de Vuyftebyter uyt vergroeyt; dan niet in die kleenie, 

gelyk het effen uyt fyn Ey gekomenis,maarwat gróter, 

en op dat fatzoen , als het nu eenigen tyt is gevoet 

geworden, In het Hooft van het feive vertooon ik 

de 



BIBLIA NATURAE. È2t 

tritus gaudet. Èjus in capite Oculos common- Wle Oogen, met de nvee uytfiekendè Uoomkens; in 

Tab,xii 

lig. IK 

ftro, una cum duobus Corniculis prominenti¬ 

bus: in pedore fubtus feni cernuntur pilis hirfu^ 

ti Pedes, quorum in quatuor quilibet divifus eft 

articulos , extremufque Ungulorum articulus 

binis Unguiculis inftruclus. Venter in decem 

difpefcitur annulos, quorum poliremus apiculis 

quibufdam fetaceis, rigidis, extantibus, praedi¬ 

tus eft. Id vero hoc m Vermiculo notare juvat, 

eum in membris fuis imperfectum ex Ovo prodi¬ 

re ; quod & Vermiculis Tertii Quartique muta¬ 

tionum Ordinis proprium eftj uti fuo poftmo- 

dum loco indicabitur. Atque haec ratio eft, 

quae me movet, ut hoc Animalculum, quouft 

que imperfeda hac fub forma luo in Ovo adhuc 

haeret, Nympham-Vermiculum Oviformem ad- 

pellem; prout fupra latius explicui: quod 

ipfum heic, iterata & ultima vice,ratione fubfe- 

quentium Ordinum quoque inculcatum efto, 

deinceps haud amplius repetendum. 

IV. Porro didum illum Vermiculum paul- 

lo adultiorem repraelento 5 ita ut circa finem 

Thoracis,qua hic cum Ventre conrieditur,qua¬ 

tuor gemmae five folliculi membranofi eleganter 

e corpore pullulare, extumelcere, & quafi pro¬ 

germinare cernantur : qui quidem quatuor Folli¬ 

culi Alas accrefeentes ea ratione inclufas conti¬ 

nent atque recondunt, uti Calyces Plantarum & 

Arborum fuos Flores & Frudus. Quantumvis 

interim eo tempore quis Folliculos hofce difleeet, 

haud tamen iniis aliud quidpiamobfervabit,quam 

aqueum humorem, five ichorem; quoniam deli- 

tefeentes Alae fuam nondum firmitatem & per- 

fedionem obtinuerunt: quemadmodum etiam 

in recens protuberantibus florum fruduumque 

calycibus , praeter humiditatem atque tenax li¬ 

quidum, nihil deprehenditur. 

V. Dein Animalculum iftud , plenam 

fuam magnitudinem adeptum, demonftro, una 

cum quatuor fuis Folliculis, fupra Dorfumdad 

Omoplatasconfpicuis,in molem debitam excre¬ 

tis : quo tempore Alas in his penitus perfedas, 

■at in femet complicatas, reperio; quin omnes 

etiam Animalculi hujus colores piduraeque va¬ 

rietates per cutem tranfparentes licet obfervare. 

Quamobrem, cum hoc Infedum Vermiculus fit 
ac permaneat, & nonnulla tamen fuorum mem¬ 

brorum, in modum Nymphae Tertii Ordinis, in 
tunica habeat inclufa, motuque fpoliata; ego id 

hac fub periodo omni cum ratione Nympham- 

Vermiculum adpellavi. Quomodo autem haec 

Nympha exuvias ponat, fecunda figura often- 

dit. 

VI. 

he Borjifiet men van onderen deJes Beenen, "Xaaf 

vmyder invier leeden verdeelt is ; Jjnde vorder i 

het uyterfie Iit met fivee nagelkens verjten, en ds 

heenkens fyn met hayr hefet. De Buyk verdeelt 

fig in tien ringen^ vm vselke de agterfte enet ee- 

nige nytflekende Jijve horjlelige punten verfien is. 

Ontrent dit Wurtnken is nu aan te merken, da t 

het in leedematen onvolmaakt fynde uyt fyn Ey te 

voorfchyn komt : Het geen ook Mn de Wurmkens 

van de derde ende vierde Order der veranderingen 

èygsn is, als op fiyn plaats Jal aangevteefen voordené 

En om deefe reeden fioo noem ik dit Dierken, voan~ 

neer het in deefie onvolkome gefialte nog in fiyn Ey 

is, het \Ey-gelyk Wnrm-Vopken , als boven bree^ 

der verklaart is gevoorden : En hier eens voor al, 

ook ten aanfien van de volgende Order en fal gefegt 

blyven. 

IV. Voortgaandefoo vertoon ik het genoemde Dier-^ 

ken nog voat meer aangegroeyt fiynde: fioo dat meti 

nu aan de fcheyding van de Borjl, daar defelvc 

met de Buyk vereenigt voort, vier vliefige uitbotfe- 

lelen of knopjes aardig buyten het lichaam fiet 

uytpuylen, opjvoelkn, en als een fpriiyije maa- 

ken ; devoelke vier Knopjes de aangroeyen» 

de vleugelen fioo in haar be/luyten ende verber¬ 

gen , gelyk als de Kelken der Blanten en Boomen 

haare Bloemen ende Vrugten doen. Dan boevoel 

men deefie Knopjes op deeje tjt ontleed, fioo kan men 

niet als een voaterige vogtigheid in dejelve gewaar 

worden, om dat de befioote Vleugelen haar ftyfite 

nog perfieBie niet en hebben: gelyk men ook in de 

eerfi uytpuylende knoppen der bloemen ende vrug¬ 

ten , meede niet als vogtigheid ende fiym , in haare 

Knopjes ende Kelken bemerkt. 

\. Ten vyfiden fbo vertoon ik nu het Dierken vol- 

wajjen fiynde, als ook fiyn vier volgroeyde Knopjes 

op de rug, en aan de fichouwerbladen^, in haar vol¬ 

maakte grootte; en fbo als ik op die tyt fiyne vleu¬ 

gelen, daar heel volkomen, maar in malkander en ge- 

kreukelt fiynde, in bevinde: foo dat men ook alle de 

couleuren en tekeningen van dit Dierken kan door 

de huyt fien heen fchynen. Waarom, nademaal dit 

Dierke een wurm fiynde, ende een Wurm blyvende, 

en egter eenige fiyner leeden, op de manier van een 

Popken in de derde Order, in een vlies opgefiooten 

en fionder beweeging heefit, ik het op deefe tyt met 

alle reeden een Worm-Popken genoemt hebbe. Hoe 

nu ditPopke vervelt, fiet men in de tweede figuur. 

Kk k Yl, 



JOANN IS S W AMME RD AMMIl 

VI. Tandem eundem hunc exhibeo Vermicu¬ 

lum, qualis eft, cum ad extremum pcrfcftitu- 

dinis Tuae gradum pervenit: qua fub forma is 

Perla five Libella vocatur, atque increfcendo 

in perfccfum denique Animal abiit, quod aetatis 

fuae plenitudinem indeptum , & generationi 

idoneum eft. Qiiemadmodum hinc is primo re¬ 

pens natanrquc fuit Vermiculus; ita nunc vo- 

ians-Vermis evafit. Infuper mutatio ejus five 

membrorum excretio, quoad Oculos, Alas & 

Caudam, mirabiliflima eft: Pedes excipiuntur, 

qui mutationis nihil fubicrunt. 

Vermiculos hos, c quibus Libellae excre- 

fcunt, primum Salmurii, retro aedes DodlilTimi D. 

Tanaquellt Fabri, qui tum hofpitio me excepe¬ 

rat, atque hacc itidem Naturae miracula adama, 

bat, in Ligeri fluvio obfervavi. Poftmodum 

vero in pluribus aliis dulcibus aquis, parvis fta- 

gnis, foflis paluftribus, aliifque aquarum col- 

ledtionibus, eos vel tanto etiam quandoque nu¬ 

mero congregatos inveni, ut totus fundus iis 

veluti confitus videretur. Repunt quidem na- 

tantquc fimul; nec tamen velociter admodum 

lefe promovent. Acuto etiam vifu funt praedi¬ 

ti; quum, fi quis ad illa loca, in quibus de¬ 

gunt, pervenit, mox fefe in profundum demer¬ 
gant, ubi vel minimum quoddam inconfuetum 

objedtum percipiunt. Eorum pabulum limus 

eft, fubtilifque terreftris materies, in qua de¬ 

gunt, atque a Libellis procreantur: hae ipfae.e- 

nim pariter continuo circa aquas verfantur, ibi- 

que perqaam mirifico modo generationis nego¬ 

tium inter fcfc cxfequuntur. Numerolae etiam 

reperiuntur Libellae in campis & fiiltibus, ubi 

multae dantur Mufcae, quippe quas, more a- 

liarum Avium, in aere aucupantur atque devo¬ 

rant. 

Quod fi Ova, quae Libellae in aquas eja- 

Tab. XII culantur,microfcopio confpiciuntur,oblongae ca 

ïig. I. a. figurae a funt, atque anterius in acumen con¬ 

vergunt; qua parte & caliculis quibufdam, 

quafi pundtis extuberantibus, caliculorum, quos 

in Ovo Pediculi five Lende delineavi, quodam¬ 

modo aemulis, exornantur, atque in extremo 

apice anteriore nonnihil nigricant. A parte po- 

flica Ovum hoc ovatam in formam terminatur, 

Iplendentique gaudens fiiperficie caeterum fin- 

gulare nihil obfervandum exhibet. 

Quando Vermiculi, ex hifce Ovis prodeun¬ 

tes , in formam Nymphae-Vermiculi accreverunt; 

tunc extra aquas in locum fiecum, gramen v. 

g. fruftum ligni, murum lapideum , aliudve 

quoddam obvium corpus fefe conferunt, ibique, 

acti¬ 

vi. Eyndelyk^foo vertoon ik dit felve Wurmken^ 

f(JO als hei tot fyn alderlaatfie volmaaktheid gekoo- 

nten is^en in veelke gcftalteniffe het een Pnyfiehyter 

genoemt voort, Jynde tot een volkomen Dier aernge- 

groeyt gevoorden , dat fyn vóllen ouderdom heeft, 

en bekvoaam tot de voortteling is. Soo dat., daar hy 

eerfl een kruypende ende fivemmende vourm voas, 

hy nu een vliegetide Wtirm is geworden. Syndé 

vorders fne verandering, of uytgroeing van leedat 

omtrent de Oogen , de Vleugelen, ende de Start feet 

vüonderbaarlyk ; behalven in de Beenendie ganfeh 

niet verandert fyn geworden, 

Dee/e Wurmkens, daar de Puyflehyters uyt ver- 

groejen, heb ik de eerfte maal te Saumur, agterhet 

httys van den geleerden T anaquillus F aber , in de re¬ 

vier de Loiregef en, daar ik toen ter tyt in huys hy- 

woonde, en dewelke deefe wonderen der natuur mee de 

beminde. Naderhant heb ik haar in verfcheydê 

foete waterenfleine plaskens fooien,en andere ver¬ 

gaderingen van wateren gevonden ; en fomtyts in 

fuik een menigvuldigen getal, dat de ganfche gront 

daar meede als hefait was. Sy knijpen ende /wem¬ 

men te gelyle^, maar haare beweeging is niet feer 

vaardig. Sy hebben ook een goet gefigt, want als 

men ter plaatfe komt daar fe leeven , foo retireren 

fy haar datelyk in de diepte , wanneer fy maar het 

min ft e ohjeB, dat haar vreemtis, gewaar worden» 

Haar voetfel is het fym ende fubtile aardaghtige 

materie, daar fy in leeven , en van de Puyflebyter in 

voortgeteelt worden: dewelke men ook fet, dat haar 

gediiurig ontrent de wateren onthouden, en daar met 

malkanderen heel wonderbaarlyk voortteelen. Men 

vind ook deefe Puyjiebyters in een groote menigte,m 

de velden enhoffehagien , daar veelc Vliegen fyn , die 

fy, op de manier van de andere Vogelen, in de lugt 

opvangen en verteeren. 

Als men haare Eyeren, die fy in het water 

fchieten,met een vergrootglas bef et, foo fyn fy lang¬ 

werpig van maakfel-x, lopende naa vooren fpitz toe, 

alwaar fy met eenige dopkens,als verheve fiippel- 

kens ,verftert fyn, die eenige gelykenis hebben met 

de dopkens, die ik op het Ey van de Luys of Neet 

verheelt hehbe; ook fyn fy heel van vooren eenweynig 

fwartagtig. Van agteren loopt dit Ey ovaals gc- 

wys toe, en het is aldaar glimment van maak fel; 

fonder dat daar eenige andere befonderheden in te 

obferveren fyn. 

Als de Wurmkens, die uyt defe Eyeren voort- 

koomen, tot de ge ftalte van een Worm-Popken vergroeyt 

fyn , foo begeeven fy haar bujten het water op een 

drooge plaats , het fy op het gras , aan een fluk 

hout, of een ft e ene muur, of wat ft anders vinden 

kun- 
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ficutis fuomm Pediim Unguiculis quam fir- 

miffime defixis, breviffimo Ecmporis fpano im¬ 

moti haerent. Eo tum tempore cernitur, quod 

cutis eorum inGapite& Dorfio primum dehifcat; 

ei quo hiatu Gaputëc Oculos fuos b, tandemque 

& fenos fuos Pedescc^in lucem proferunt jdum 
interim cavae & inanes exuviaePedum,vernatione 

fünétorum, fuo loco firmiter defixae permanent. 

Hoc peradto Libella dein paullatim antrorfum 

prorepit, atque hac ratione Alas primo fuas dd, 

deinde & Gorpus extra cutem fuam protrahit- 

tumque paullo ulterius progrefia denuo veluti 

immota confidet. Interea temporis Alae ejus pe- 

detentim fefe expandere incipiunt ^ omnefque 

rugas minutafque plicaturas fuas adaequant: cor¬ 

pus itidem fenfim in longum extenditur eo ufque, 

donec menfuram fingula membra magnitudinem¬ 

que juftam obtinuerint. Quum vero haec omnia 

vi fanguinis, humorumque circulantium, & 

impulfi per refpirationem aeris adminiculo perfi¬ 

ciantur; ideo Libella tum temporis nondum vo¬ 

lare poteft, & hinc tamdiu eodem in loco per¬ 

manere cogitur, dum membra ejus univerfaam¬ 

bientis aeris Solifque efficacitate exficcata fint. Ita 

tandem aliam penitus, longe nobiliorem,adgre- 

ditur vitam Libella, quam cujus hucufquc in 

aquis fuerat particeps; utpote in quibus mifere 

repens,tardeque natans, degere tenebatur, 

Rariffime evenit, ut mutationes hae a Natura 

offerantur confpiciendae; nec nifi fortuito quo¬ 

dam cafu faólum efl;, eas ut prima vice oculis 

ufurpaverim; muro nimirum lapideo in fluvio 

Ligeri adhaerebat Libella, quae appullarum un¬ 

darum vi tantopere madefaóla erat, ut mutatio¬ 

nem fuam nonnifi ad dimidias potuerit perducere, 
Poftmodum femel adhuc iffam mutationem in 

Perla omnium maxima vidi, quae parvo quo¬ 

dam e lacu in terram prorepferat, atque in gra¬ 

mine confidens exuvias fuas deponebat. In Per- 

lis minoribus, quae in Hollandia numerofiflimae 

dantur, & quarum mutationem Goedartius de*- 

fcripfit, haud adeo rarum efl hanc rem detegere: 

quum haud paucis eam hominibus-, 6c inter alios 

D. Dodlori Matthaeo Slado jam demon- 

ftraverim. 

Id praeterea in hifce Animantibus notatu di- 

gniffimum efi:,\quod efcam fuam in aëre, inter 

volandum, debeant venari: quem in finem duos 

a Natura obtinuerunt praegrandes Oculos, qui 

totum fere caput conficiunt, Margaritacque co_ 

rufeanti adfimilantur. Infuper & quatuor ipfis 

datae funt Alae infignes, membranofae,argenteo 

colore 

NATURAE. 

hmnen ; en daar hmken fj de febarpe klaaireoenxan 

haare Voeten a a heel vaft in , hljvende veorts voor¬ 

een feer korte tyt onhewceqiyk fitten. Op vtelke iyi 

men dan Jiet, dat het vel hoven, op het hooft en dé 

rug het eerfte open fpleyt, alwaar Jy dan haar Hooff 

ende Oogen uitlighten b, ende vervolgens hare Ses 

Beenen cc, biyvende de holle en leege huyt van dé 

vervelde Voeten op fyn plaats vajl gehaakt. Dit 

befchikt fynde foo krujpt de Pnyftehjter allenxkens 

voorwaarts, en hy trekt op deefe wyseerjl fyne Vleii-^ 

gelen dd, en vervolgens fyn lichaam huyten fyn 

huyt', en nog een weynig voortgekroopen fynde, foo 

hlyjt hy weer als onheweegljk fitten. Waarop men 

dan fiet,dat fyne vleugelen allenxkens beginnen uyt- 

gefpanHen te worden, en van alle kreukelen endè 

kleene plooyen ontdaan; foo van gelyken wort het 

lichaam allenxkens in de langte ujtgerekt, tot Vr 

tyt toe ,dat alles fyn volkome maat ende grootte ver- 

kreegen heef. Maar alfoo dit alles door het cir'^ 

culerende bloet en de vogtigheeden ge/chiet, als ook 

door de ingedreeve lugt in fyn aajjenihalinge;foo kan 

dePuyflehjter op deefe tyt nog niet vliegen,en daar¬ 

om is hy gedwongen op fyn plaats foo lang te bly- 

ven ftten, tot fjne leeden door de om [wevende lugt 

en defon opgedrooght fyn. Op welke tyt hy dan 

een heel ander ende verheerlykter leeven aanvankt ^ 

als hy in het water gehad heeft ; daar hy ellendig 

kruypende , ende traaglyk fwemmende , fig moef 

onthouden. 

Het is feer fel den j dat men deefe veranderingen 

in de Natuur kan fien en het was niet als hy een 

toeval dat z'L eerfle maal Jag : het welk 

aan een fleene muur in de revier de Loire was ^ 

daar devoortgedreeve golfkens dePujflehyter foonat 

hadden gemaakt , dat hy in fyne verandering ter 

halver weegen was hlyven feeken. Naderhant heb 

ik die nog eens gefien in de aldergrootfie Puyfiehyter^ 

die uyt een broek of kleen meerken was op het lant 

gekroopen, en in het gras gaan ftten , daar hy fyn 

oude huyt uyttrok, In de kleene Puyflèbyters, die in 

overvloet inHollant fyn, en waarvan Goedaert</« 

verandering hefchreeven heeft, is dit foo raar niet 

te ontdekken , alfoo ik dat aan verfcheyde perfoo- 

nen , als onder anderen aan den Heer Dr. Mattheus 

Sladus , al over lang getoont heb. 

Is overaanmerkelyk in deefe Dieren, dat fy 

haar aas in de lugt en met de vlagt moeten vana 

gen, waar toe f twee feer groote Oogen, die by 

naa het heele hooft manken, en een flikkerende pe- 

rel gelyk fyn , van de natuur verkreegen hebben. 

En daar hy fyn haar vier groote memhraneufe en 

filver coleurige vleugelen gegeeven , waar mee de 

K. k k 3> iht 
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colore confpicuae, qmrum remigiofefe,Hirun¬ 

dinum inilar ,quam velociffime per aera omnes in 

modos convertere queunt. Eo autem quam ma¬ 

xime etiam longa, qua pollent, Cauda iis con- 

dutit; utpote qua femet artificioE gubernant, 

cerramque libi per aethera viam parant. Ut hinc 

Moufetus, qui haec Animantia ex Juncis putre- 

fccntibus prognafci male ftatuit, omni tamen 

cum ratione de iis praedicet: „ Quod maximam 

„ Naturae elegantiam omni arte majorem com- 

5, mendent. 
Libellae Oculi reticulata gaudent fabrica, 

duplicique interfedtionum feric diftindti funt j uti 

alio loco defcripli. Intus in Ore duo confpiciun- 

tur Dentes, eleganti Labio, ipfis applicato ,te61:i, 
quorum adminiculo Animalcula haec vehemen¬ 

ter vellicant, fi prehenduntur: quam ob rem 

Jtmius forte Mordellarum iis nomen impofuit. 

An vero morfus earum venenatus fit, cutemque 

tumefaciendo pullulam excitet, hadlenus non¬ 

dum oblervavi. 

Quandoquidem Libellae Alis praegrandi¬ 

bus longis, Pedibufque contra pro rata admo¬ 

dum brevibus gaudent j hinc humi ambulare haud 

commodum ipfis ell: idque vel eo minus etiam, 

quia gradum fadturae Alas non elevant,nec eredtas 

fuperDorfo fibi mutuo applicant ,uti Papiliones 

folent. Propterea etiam folitarios femper & ari¬ 

dos Arborum ramulos, in quibus confideant, 

leligunt, quando vel quieti fe dare volunt, vel 

praedam aflecutae funt: Scilicet hanc, fenis fuis 

Pedibus in aere prehenfam, mox tunc duorum 

anticorum Pedum ope in Os ingerunt, Dentibuf- 

que comminuunt. Nec lane vel melliferis parcunt 

Apibus; quin & has in aëre captant,vivafque dila¬ 

cerant. Haud longo tempore in capfula vivae fer- 

vari poffunt, nifi quotidie quis nonnullas ipfis 

Mufeas oggefierit, utpote quas comedere amant. 

Maximedeleólantur Solis radiis,quibus & vitam 

quafi & motum fuum debent: nubilo enim tri- 

llique caelo quiefeunt atque jejunia ferunt, per¬ 

exiguo tum motu gaudentes. 

Thorax, qua parte Alae Omoplatis adfixae 

funt, intus infignem valde monftrat numerum fi¬ 

brarum mufcularium, quae pedibus alifque mo¬ 

vendis inlerviunt. Per has ipfas fibras Cor trans¬ 

it, Gula, & Medulla Spinalis, quorum pars 

maxima in Lumbis & Ventre fita cft. Attamen 

quoniam hactenus haud exadtam horum Ani¬ 

mantium inftitui Anatomen, plura hinc de iis 

fingularia nunc proponere nequeo. Ventriculus 

pyriforrais eft, quem alias ingeftis, alias aëre re- 

ple- 

dat fy haar gefiüint op alderhande manieren in dg 

lugt kunnen heen ende iveer keeren , gelyk de Suvj- 

^mven doen. Maar 'voaar toe dat haar feer %eel 

helpt de lange Start ^ daar fy meede hegaajt Jyn^en 

waar meede fy haar kunftig befiieren , om een fe- 

kere weg door de Lucht te haanen. Soo datWlon- 

fetus , die deefe Dieren heel ten onregt uit verrot¬ 

tende hiejen oordeelt voort te komen , met alle ree- 

den van haar gefegt beeft „ Dat zy het grootfe 

5, cieraat en nettigheid van de natuur, alle konjl 

,, overtref ende, vertoonen. 

Haare O ogen fyn nets-gewys van maak fel., en 

door een dubbelde order van verdeelingen onderfchey- 

den^ als ik op ee7t andere plaats befchreeven heb. 

Binnen in haar Mont fyn fy met twee fcharpe Tan¬ 

den ver pen, daar een aardige Lip over heen fuyt,en 

waar meede dat fe vinnig nypen., als men fe vernet. 

Dat mogelyk de reeden is , waarom fe H. Junius 

Mordellas ^ of Vuyflebjters in ons Neerlatits, noemt: 

dan of haar beet fenynig is, en bet vel doet oploo- 

pen., makende een puyft, dat heb ik tot nog toe niet 

ondervonden. 

Door dien haare Vleugelen foo groot ende 'lang'i 

en de Voeten na proportie feer kort fyn , foo kunnen 

fy niet wel op de aarde gaan: te meer al foo fy de- 

flve niet opligten, en tegens malkanderen om 

hoog boven de Rug aan een fuyten., g^lyk de Kapel¬ 

letjes doen. En daarom als fy ruften, foo foeken 

fy altyt de eenfame en verdorde taxkens der Boo- 

tnenuyt, daarfe op gaan fitten; dat fy ook doen, 

als fe eenig aar gevatigen hebben: het welk fypnet fes 

voeten in de vlucht gegreepen hebbende, dan voorts 

met de twee voorfte voeten in de mont Jieeken, 
en met de tanden vermaalen, Soo dat fe feljs 

geen Honing-Bjen ontpen, om die in de lugt op te 

vangen, en levendig te verfcheuren. Men fan fe 

niet lang levendig in een doos bewaaren , ten Jy 

dat men Je alle daagen eenige vliegen tuffehen de 

tanden fee kt, die Jy graag eet en. Haar vermaak 

is in de Son . die haar leven ende heweeoen is ; 
y o 

want in donker en droevig weer foo ruften ende 

vaften fy , en fy hebben ook als den heel weynig 

beweeging. 

De Borft, daar de Vleugelen aan de Schou- 

werbladen gehegt fjn , heeft van binnen een feer 

fwaar getal van Mifculeufe Vezelen , dewelke tot 

de beweeging van de Beenen en de Vleugelen die¬ 

nen. Door defelve paffeert het Hert, de Keel, en 

het Ruggemerg, die voor het meefte gedeelte in de 

Lendenen en Buik haar plaats hebben ; dan al foo ik 

tot nu toe deefi Dieren niet exa& heb ontleet,foo 

kan ik daar voor tcgenswoordig geen andere befon- 

derheeden van voorftellen. De Maag is peersge- 

wys 



pletiim vidi. Vafa pulmonalia itidem numero- 

fa fatis Iieic dantur. Fibras mufculofas in aniiu- 
lis Ventris & Caudae pariter diftindte heic videre 

licet, quas vel notabili motu femet agitantes non- 

nunquam obfervavi. 

Mas in principio Ventris circiter fitum mon- 
ftrat fuum Penem; cum Foemella contra Vulvae 

fuae oftium in extremitate Caudae gerat. Ve¬ 

rum neque hafce partes accurate perluftravi; fi- 

quidem nonnifi ea occafiione iftas inftitui fedlio' 

nes,quod exenterare haec Animalcula debuerim, 

ut corporis eorum eoiores confervare poflem. 

Id autem facile admodum fieri potefi:,modo quis 

vifcera eximat, partefque dein, quae humidu- 

lae adhuc intus fuperfunt, gypfo vel calce vi¬ 
va, omnem huraiditatem imbibente, confpergat. 

Hacque ratione elegantiffima Caudae jPedtoris, 

Oculorumque pióbura confervari poteft: quae 

quidem encheirefis Pidoribus atque Delineatori- 

bus ufui eft. Attamen adhiberi fimul ubique 

debet cum circumfpedlione dexteritas ,quae non¬ 

nifi frequentiore exercitio acquiritur, nec verbis 

edoceri poteft. 
i 

Quantumvis ab omni parte mirabile i^nimal 

Libella fit, 8c fingulari prorfus modo Genitalia 

fua organa in corpore collocata gerat j coitus 

tamen ejus praeprimis omnem quafi fuperat in- 

telligentiae noftrae facultatem. Maficulus enim 

in aere fludtuans, multifque celerrimis gyratio- 

^ • nibus acrem findens, mirifica quadam velocitate 

a. Caudam fuam a Foemellae porrigere novit; quae 

ipfa hanc caudam, inter Capitis fui & Oculorum 

divifionem applicans, in cervicem infinuat, 

fuifque ferventer amplexa Pediculis quafi gratio- 

h. fiffime excipit b: tum vero ea mox corpus fuum 

c. verfus pedtus Maris c, ubi loci in principio Ventris 

fita funt mafculinaGenerationisorgana, curvando 

obvertit; ficque jugiter volantes atque palpitan¬ 

tes mutuam in aëre copulam abfolvunt. Ut 

hinc eo tempore extremum Caudae foemininae 

verfus medium corporis mafcuhni reflexum fit • 

qua fcilieet parte Penis delitefcit, qui a Vulva 

-Foemellae,in apice Caudae collocata,excipitur: 

quo tamen Foemella commodius ad hunc ufque 

locum pertingere queat , Mafculus femet quafi 

breviorem facit, fuamque Caudam notabilem in 

flexum contrahit. 

Foemella hoc modo impraegnata fuam tan¬ 

dem Caudam aquis inferit,atque in has Ova fua 

ejaculatur. Ova haec, uti jam indicavi, oblon¬ 

ga, quoLifque minora adhuc 6c imperfecta 

ivjs van jnaakfil, die ik fimtjis mei ingeften ^ 

/omtyts met de Lucht vervult gefien heb. De Loug^ 

vaten Jyn-daar mede in een reielyk getal. De Spier- 

agtige Vezelen in de ringen van de Buik en Start 

fjn daar meede diflinSl te Jien, dewelke ikfomtyts 

bemerkt heb , dat haar feer merkelyk bevoeegden. 

Het Manneke heeft fyn Roede ten naajien by ui 

het begin van de Buyk geplaatft ; daar het Wyjké 

in tegendeel de opening der Schamelheid op het 

einde van de flart heeft: dan ik heb ook dcefe dee-i 

len niet naukeurig geobferveert ; alfoo ik deejè 

fe&ien niet als cafueel quattt te doen, om deefe Dier- 

kens te ontvtyen; want anders foo kan men de 

couleuren van haar liehaam niet bewaren: dat we¬ 

derom ligt te doen is, wanneer men de Ingewanden 

daar uytneemt, ende voorts de deelen, die daar 

nog vogtig in fyn , met plaafter of levende kalfbë- 

ftroit, diealle vogtighe'eden in haar trekken, hn op 

deefe manier kan men feer aardige tekeningen van 

de Start, de Borft, en de Oogen conferveeren ; welke 

ktmftgreep voor de Schilders en de Tekenaars dienti. 

Dan in alles moet nog behendigheid gebruykt wor.. 

den en ook voorfgtigheid, die alleen door de ha¬ 

bituele ervarentheid verkregen Wort, en niet kan 

bejehreeven worden. 

Wat voor een wonderljken Dier de Puyfie- 

byter is, en hoe raar haare Teelleeden in het lichaam 

geplaatftfyn; foo gaat nogtans haare vereeniging alle 

begrip te booven. Want het Manneke op de lugt dry- 

vende, en dejelve met veele gefwinde omdraaingen 

klovende, weet overbehendig fyn ft art aan het 

Wyfken toe te ryken a, dewelke dcefe ft art tujfchen 

de fcheyding van haar Hooft en Oogen in de tiek 

dan invoegendè, en die met haare pootkens voly ver 

omvangende, als geheel gunftig aanneemt b.- hiiy- 

gende voorts haar lichaam naa de mannelyke deelen 

omwaarts naa de Borft c, daar fe in het begin der 

Buyk geplaatft fyn; foo is ’/• dot de vereenifng af 

vliegende ende wentelende in de lucht volbragt wert. 

Synde op deefe tyt het nyterfte der Start van het 

Wyfken gehoogen naa de middel vatT het Manneken, 

alwaar het fyn Roede verbergt , dewelke van 

Schaamdeel van ^t Wyjje op de putU der Staart ge¬ 

plaatft weefende, ontfangen wort : en op dat het 

Wyjke bequamelyk tot die plaats fou kunnen rey- 

ken, foo ift dat het Manneke fig daar toe als ver¬ 

kort, en fyn ftart ineen kennelyke bogt komt te 

buygen. 

Het Wyfkê, op deefe manier haare vrugthaar- 

heid ontfangen hebbende, fteekt haare Start eynde- 

lyk in het water, daar in fy haare Eyeren uitfehieti 

Defelve Jyu als gefegt langwerpig. Als fy nog Meen 

LI 1 



JO ANNIS SWAMMERDAMMIl 

funt, tenella albicant ^ poftea vero paulktim 

durefcunt & flavefcuiit, punfto nigricante ad' 

apicem donata. Qaamdiu Ovum ejufmodi in 

aquis haereat, priufquani inde nafeatur Vermi¬ 

culus,aeque mihi ignotum eft, ac quanto abhinc 

tempore ufque ad cutis fuae mutationem cre- 

fcat Vermiculus: crediderim tamen biennii for¬ 

te fpatium eo requiri j quum Vermiculos hos in 

fine aeftatis longiflime adhuc a perfeftione fua 

abeffe viderim. InGalliis etiam aliquando, die 

18vo Aprilis, infignem adeo eorum numerum 

in eruta quadam folia argillacea, quae nullas ad¬ 

huc plantas aquaticas continebat, confpexi, ut 

fundum obtegerent. 

De ’variis Nympharum-Vermicuhnm 

Mordellae Speciebus. 

en onvolkomen fyn, fio Jyn fie voit en teer ; daar 

naa voorden Jy allenxkens harder en geelagüg van 

couleur, hebbende een fvoartagtig punt ken op haar 

eynde. Hoe lang dit Ey in het water leyt, eer 

daar een Wurmke uytkomt, is my onbekent, en ook. 

hoe lang dit Wurmke groeyt, eer het vetvelt. Hoe¬ 

wel ik vertrou dat daar een jaar of twee meede door¬ 

gaat , aljoo ik deefe Wurmkens in de naafomer ge- 

fien hebbe, dat fie nog op ver naa haare perfieQie 

niet hadden. Ik héb ook in Vrankryk op den i8 

April eens gefien , datter fioo veel voaaren in een 

uytgegravc gragt van kley , daar nog geene Water- 

krnyden ingevonden voierden , dat Je de gront be¬ 

dekten. 

Van de verfcheyde foorten der Wurm- 

Popkens van de Puyftebyter. 

Quemadmodum in generali horum Animal- 

a culorum recenfione jam indicavi, me lex illarum 
Tab.XII. Nympharum aflervare, quarum unam ante ^ 

depictam exhibui; ita nunc quatuor adhuc alias 

repraefentabo,limulque breviter deferibara. Ea- 

Fig. IV, rum prima ell Libellae omnium maximae, in 

cujus Capite bini cernuntur Oculi aequales, 

nec reticulatim divili: ante hos duo collocata 

bb. Pant Cornicula bb-, atque fub his tres Oris divi- 

lioncsvidere licet,quarum binae fuperiores Den- 

ticulis inllriiftae funte, Dentiumque nomine 

etiam inllgniri pollent, nili juIlo teneriores mi¬ 

hi viderentur. Subtus ad Pedius fex liti funt 

Pedes, qui fuis in apicibus duos gerunt acumi- 

natos Unguiculos JJ,atque viridibus, flavis, a- 

liorumque colorum maculis variegantur. Su¬ 

perius in dorfojfub Omoplatis, quatuor folliculi 

membranacei quam dillindliflime confpici pof- 

funt, quibus Alae in femet ipfas corrugatae con- 

ee- tinentur^e; ut fane intelledlu difficile Iit, qua¬ 

nam ratione adeo validae, latae, longae & inii, 

gnes Alae, qualibus maxima Libella gaudet,tam 

angullo fpatio potuerint includi. Attamen levi 

negotio rem hanc intelliget, quicunque attentus 

conliderat, quantus petalorum numerus in exi¬ 

guo illo Papaveris folliculo globofo convolutus 

delitefcat: cum petalis enim illis memoratae A- 

lac ktis conveniunt. 
Abdomen in varias dillindhum ell fedliones, 

in margine Ventris acuminatas & rigidas qua¬ 

rum annuli, qua progerminant, variis tranfpa- 

rentibus coloribus exornantur. Cauda in quin¬ 

que vdutiell filTa partes, quae. Animal culo vi¬ 

vente, totidem quali Aculeos, pyramidales, ri- 

gix 

Geljk in de algemeene optelling dee fer Dierkens 

van mj gefegt is, dat ik fiesfioorten van deefiePop- 

kens bewaar , waar van ik ’er een heb afigebeelt a, 

(oö fial ik daar van nog vier andere gaan vertoonen, 

en die te gelyk kortelyk befihryven. De eerjie is 

de aldergrootjle Pnyftebyter , waar in men Jièt 

fne twee Oogen in het Hoofi a a, die effen en fonder 

nets-gewyfie verdeelingen Jyn, Daar voor fiet men 

de twee Hoornkens geplaatji bb, en onder dejelve 

fiet men drie verdeelingen van de Mont, waarvan 

de twee bovenjie met Tantkens verfien fyn c, en die 

ook deefie naam Jouden kunnen voeren , indien Jy my 

daar niet al te teer toefichenen. Onder aan de Borjt 

fiet men de fies Beenen geplaatji , die op haare pun¬ 

ten met twee ficherpe Nagelkens verfien Jyn dd, 
en met groene geele ende andere vlaxkens geteekent. 

Boven op de rug onder de Schouwerblaaden fiet 

men fie er diJiinB de vier vliejige Knopjes, daar de 

vleugelen kreukelig in malkander gevouwen wor¬ 

den e e, fioo dat het qualyk te begrypen is, hoe dat 

fiulke fware, breede, lange , en groote vleugelen, 

als degrootfie Puyfiebyter heefit,m foo een engefipatie 

hebben kunnen bejlooten worden. Dan dit wort ons 

ligt gemaakt om te begrjpen, alsmen attent aanmerkt, 

boe in dat kleene globeufie holletje van den Papaver 

Jitlk een menigte van bladeren kunnen te fiaamen 

gcplooit wordenen waar meede deefi leeden een 

groote gclykenis hebben. 

Den Onderhuyk fet men in verfcheyde feSien 

verdeelt, die in den rand van den buik puntig ende 

flyffynii, en welkers ringen, daar fy uyt fpruy- 

ten,met verfcheyde doorficbynende couleur en verciert 

worden. De Start is in vjf deelen als gefipleeten, 

die haar als fioo veele Jlyve Pyramidale Angels in 
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gtdös, aemüknttir 5 fuafque fingulae exuvias 

deponunt, quando Nympha Libellae formam 

adfcifcit: inferviunt eae praeprimis ad clauden¬ 

dum podicem, fimulque pofteriori corporis par¬ 

ti ornamento funt. In Maribus autem alius prae¬ 

terea eft iplarura ufus: ut nempe Mafculum ^ in 

coitu,Foemellae capiti firmiter adfixum teneant 

hujufque cum cervice fefe committant; quem_ 

ïïg. M i. admodum in figura tertia Libellae mediae exem¬ 

plo demonftravi. In poileriore mea obfervatio- 

ne infuper notavi, quod & Afperae arteriae ra¬ 

mi hac in Nympha itidem exuvias ponant: qua 

dote ea cum omnibus aliis Nympharum fpecie- 

bus, & cum Vermiculis, Lrucifque Infedtorum 

convenit. 

Alter Nympha-Vermiculus, quem exhibeo^ 

cx illis iterum eft fpeciebus, e quibus Libellae 

mediae excrefeunt. Omnibus is gaudet partibus, 

quas paulo ante in fpecie maxima oftendi. La¬ 

bia tantum & Dentes in eo diverfa ratione collo¬ 

cati, longioreque ftrudfcura praediti obfervan- 

Kg.y. tui-/?; quamvis in Nympha maxima itidem pro- 

duci queant. Pedes caeterum pilis hifpidi funt: 

Folliculi quoque fupra dorfum c diftinde con- 

fpiciuntur, aeque ac Annuli Abdominis, & Acu- 

lei in Cauda d. Nympham hanc in fofla campe- 

ftri fuper plantis quibufdam aquaticis, priorem 

vero maximam, cum primum in gramen pro- 

repfiftct atque cutem exuiflet, inveni. In modo 

deferipta Nympha Alae adeo perfedlae erant,ut 

explicari polTent. 

Tertia, quam depidlam fifto, fpecies non in 

Hollandia, fed in Dioecefi Ultrajedtina, & Gel- 

ria reperitur. Extra Lutetiam Panfiorum p in 

Sequana fiuvio, qua plurima Boum capita in 

eum conjedta fuerant, Nympham hanc prima 

vice offendi,cuicapita illa,quae circumluens aqua 

limo repleverat, habitaculum alimentum prae¬ 

bebant. Ibidem plures inveni Cancellos flu¬ 

viatiles , qui forte his & fimilibus Infedtis aqua, 

ticis inhiant. Hoc ipfum vero eft Animalculum 

illud , quod D. Redi Scorpium marinum vocat, 

Sc abfque Folliculis depingit;quoniam id omni¬ 

bus numeris abfolutum non viditi Ejufdem 

quoque indolis cum hoc noftro eft Infedlum j 

quod Rondelethis Marteau & Libellam fluviati¬ 

lem adpellati In Animalculi hujus Capite bini 

pariter confpiciuntur Oculi j divifionum exper¬ 

tes; ante quos articulata duo Cornicula, five 

fig.vi.rt'. Antennae <«, extant. Sex ei Pedes funt^ pro 

hh. corporis magnitudine fatis longiQuatuor 

Folliculi, Omoplatis adligati, ardte & ad plani¬ 

tiem ufquefibi mutuo adhuc apprefli erant, va- 

fifque 

het ieeven vertoonen g. En die alie meede 'vervellen^ 

'wanneer dit Popke de gedaante van een Ptiyfiebyier 

aanneemt. En haar gehruyk is vournamentlyk 

om het aarsgat te Jluyten, en het lichaam van ag^ 

teren tot een eieraat te dienen. En foo hebben fy 

in de Mannekens nog een gebruyk, om haar op het 

hooft der Wyfkens in de zamenkoppeling vafl te hou^ 

den., en haaf in den hals in te fluyten, gelyk ik in de 

derde figuur , in de middelfoort van een Puyfieby~ 

ter vertoon. In myn laatfie obfervatie heb ik nog 

gefien, dat ook de takken van de Lucht-ader in dit 

Popken tneede vervellen.^ waar door fy met alle dè 

andere foorten van Popkens hier overeenkomt, en 

ook met de Wurmen en Rupfin der Infelien. 

Het tweede Worm-Popke, dat ik vertoon, is weer 

een van die foorten^ daar de tniddelfie Puyfiebyters 

uyt vergroeyen. Defelve heeft alle de leeden , die ik 

nu terflont in degrootfie fort vertoont heb. Alleen 

fiet men , dat de Lippen en Tanden daar wat ver^' 

fchilliger in geplaatfi fyn; en langer van ftruBuur 

bevonden worden a, hoewel ook dat men die in het 

grootfle Popken kan uytrekken. Voorts fyn de Boe¬ 

nen hayrig b , de Knopjes op de rug fyn meede [eer 

kennelyk c, als ook de Ringen van de Onderb dik, en 

de Anpels in de Start. Dit Popken heb ik in een floot 

tuffehen de velden aan eenige waterkruyden gevon-^ 

den, en de grootfle foort, foo als hy op het gras ge- 

kroopen en vervelt was. In de befchreve Popkens 

daar waren de vleugelen al foo perfeB, dat men dis 

kon expliceren. 

De derde foort, die ik vertoon, vint men in Hol- 

lant niet, maar wel in het Stigtvan Uytregt, endé 

Gelde riant ; de eerflemaal dat ik hem fag was 

bujten Parys j in de revier de Seine, daar een 

groot getal Ojfehoofden in de revier gewurpen waa- 

ren, en die vol kley gefpoelt fynde dit Dierken 

woning ende voet fel gaaven. Ik vond daar ook ver- 

fcheyde Revierkreeftkens in,die mogelyk op deefe en 

andere Waterdierkens afin. Dit is het Jelve Dier- 

ke, dat de Heer Kedi Zee-Scorpihen noemt, en 

dat hy in fyn perfe&ie niet gefien heeft, alfoo hy 

het fonder Knopjes afbeelt. Het is ook van een 

aart, dat Rondeletius Marteau noemt ^ en de Rivier- 

Puyfiebyter.Dit Dierke heeft in het Hoopt meede twee 

Oogen fonder verdeelingen, daar twee gearticuleerde 

Hoornkens of Spiesjes voorftaan a. Het heeft fes lan¬ 

ge Beenenna proportie van het lichaam bb. De vier 

Knopjes,die aan de Schouwerbladen gehegt fyn, viaa- 

ren nog plat en digt op een gevleyt, fynde met door¬ 

lopende nervenfe Vaten fierlyk verdeelt cc. Het 

Lichaam was in eenige Ringen onderfcheyden en 

ruyg hayrig d. De Start was met groen ende geel 
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Tab. XII. 
%. VI. 

ce. 
d. 
e. 

ïisz. vir. 
O 

a» 

6bi cc. Corpus, in Annulos quofdam diviium, 

Pilis horrebat d. Cauda, ex viridi & flavo picta, 

in tres veluti Appendices, triangulares e, fin¬ 

debatur» Velocius quidem natat hocce Animal- 

culum, quam Nymphae priores; verum Libel¬ 

la viciffim, inde prodiens fegniore motu prae¬ 

dita eft, Alifque fuperbit elegantiflimis, quae va*- 

riae tamen funt, prout ipfae hae Nymphae inter 

fe mutuo diferepant. Alas hujufce Libellae qui 

attentus perlullrat, videbit nervofas earum divi- 

fiones multo eflè arctiores, quam in maximae 

& mediae fpeciei Libellarum Alis. Quin & ea 

dote ab aliis Libellis differt ifthaec, quod, mo¬ 

re Papilionum diurnorum. Alas complicet,quan¬ 

do quietura alicubi confidet. 

Hifpanicam naótus fum Libellam, quae acu¬ 

minatis gaudet Aiis, & hinc ab aliis omnibus 

diferepat ^utpote quarum Alae maximam partem 

ovatae funt, & fubrotundo extremo terminan¬ 

tur. Praegrandibus etiam Antennis praepilatis 

ea pollet. Aliam quandam Perlam, ex Africa 

milfiim, quae Alis praedita erat maculatis, ipfe 

lecundum vitam delineavi. Tertiam quoque 

Ipeciem vidi,cui Alae erant longiflimae & latifli- 

mae, at corpus proportione mmufculum: Alae 

autem,nonnullis veluti Draconibus depidtis con- 

Ipicuae, Ipedtaculum exhibebant fummi artificii 

miracque elegantiae. Unde hanc etiam nativa 

magnitudine delineavi, atque hodiedum afler- 

vatam offendere pofllira. 

Quarta harumce Nympharum Ipecies ubique 

in aquis Hollandiae invenitur, praefertim vero 

in foflis anguffioribus,e quibus una cum plantis 
aquaticis,tantum non quolibet anni tempore,ne 

hyemcquidem excepta, ejufmodi Nymphae pof- 

funt educi. Haud eae multum differunt a mo¬ 

do deferipta j uti ex icone a innotefeit. Nym¬ 

pha haec, pofitis exuviis. Libellam profert mi¬ 

nimam , Alis argenteis, corporeque caeruleo & 

nigro donatam, quae fegniore itidem motu pol¬ 

let , atque perpetuo fere circum fofias obvolitat. 

In hac Libellarum fpecie idem generandi modus 

obtinet, qui in maximis mediis Ipeciebus, 

concubitum in aëre celebrantibus. Verum quo¬ 

nam paólo illae Libellae coeant, quae ex Nym¬ 

phis , in fig. VI. depidlis, proveniunt, nun¬ 

quam fateor me vidifle. 

Aanhangfels ds gefpleneti , 

Dit Beeske fu:emt vcerdi- 

ger ds de andere; maar de Puyjiebyter , die daar 

uyt voortkomt, is trager van beveeeging , en feer 

fchoon van vleugelen.^ die verfchejden fyn., naa dat 

defe Popkens feljs onder malkanderen verfcheeleni 

Wanneer men haare vleugelen attent ivel bejret, Joo 

Jyn jy merkelyk digter van nerveuje verdelingen , 

als die van de grootjle en middeljie foorten van Puf^ 

Jlebyters : en ook verfchilt het daar van , in dat 

het met toegevouvee vleugelen rujl, als de Dag-Ka^^ 

pelleties doen. 

Mj is een Spaanjehe Puyflebyter ter bant ge fielt ^ 

die puntige vleugelen heeft, en daar door van alle 

de andere verfchilt, alfoo die meefi ovaal en rontag- 

tig toeloopen ; hy heeft ook feer groote Spiesjes dis 

geprepileert fyn. Een ander heb ik felfi na bet 

leven afgeteekent, dat gevlakte Vleugelen heeften 

ujt Africa vaas gefonden. Een derde foort heb ikge^ 

(ïen, dat tnet feer lange breede Vleugelen , en een 

kleen lichaam naa proportie, begaaft voas: fynde de 

vleugelen van tekening.^ alsof daar eenige draaken op 

afgebeelt voaaren , dat uytermaten kunflig ende 

fierlyk ftont: veaarom ik dat meede levens grootte 

heb viillen uytbeelden, gelyk ik het nog beivaar, 

ende verwonen kan. 

De vierde foort van deefe Popkens vint men over 

al in de voateren van Hollant , en befonder in ds 

nauive flooten, daar menfe met de Waterkruyden^ 

haafi alle tyden van het jaar , kan uythaalen, zelfs 

in de winter. Deefe verfcheelen niet veel van het 

Popken, dat ik t'erfiont heb hefihreeven, gelyk uyt de 

cfheel ding hlyken kan a. Hier uyt vervelt de kleen- 

fie Puyflebyter ,diefilvere Vleugels heefteen blaauvs 

en fwart van Lichaam is , fynde meede van een 

traage beweeging, en haafi altyt ontrent de flooten 

vliegende. Deefe teelen, gelyk als de grootfie en¬ 

de de middelde foorten, die haare zamenparing in de 

lucht volvoeren. Maar op wat wys de Puyfiebyters 

voortteelen, die uyt de Popkens komen , die hy ds 

VI. fig. afgebeelt fyn, dat heb ik noit gefien. 
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De Scorpiis Ac^aticis^ 'volantibus,\ Van de Vliegende Water-ScoRpioe- 

Tab. III. 
fig. IV. a. 

ad Secundum qüoque Ordinem 
nojirum pertinentibus. 

Partes Externae^ 

. Scorpii Aqufitici, cujus in generali Infeflro- 

rum recenfione tribus verbis mentionem feci, 

nunquam plures, quam tres, vidi fpecies, quas 

nunc iimul & figuris exprimam, & figillatim de- 

fcribam. Primus quidem, qui minimus efi: & 

maxime vulgaris, ut plurima ïnfeóta perfedlio- 

ra, in Gaput, Thoracem 6c Abdomen difpefci- 

tur. In Capite Oculi confpiciuntur, &, qtiod 

fub his extat, Os incurvum a. Caput, ex 

helvo nigrum, perquam dura & firma conflat 

fabrica. Oculi hexagoni funt & reticulati. A- 

culeus, qui in Ore incurvo,tanquam in vagina 

conclufus haeret, cavus efi;, & coloris ad fpadi- 

ceum vergentis. In Thorace, qui fabrica 

colore iifdem, ac Caput, gaudet, fuperius qua- 
tuor obfervantur Alae, infra autem quatuor Pe¬ 

des-quibus accedunt bina Brachia, anterius pro¬ 

pe caput collocata. Alae fuperiores eodem, quo 

Thorax, colore praeditae funt bb-^ èCy quod 

apprime notari in iis meretur, anterior earum 

pars, Omoplatis commifla, multo fortiore & 

firmiore gaudet textura, quam earum apices,qui 

propemodum membranofi funt, vafifque inter¬ 

texti. Connivent eae adeo arcte, commilTaeque 

Alas inferiores tam exa£lc contegunt, ut fere 

juraveris, Infedto huic non elTe Alas fuperiores 

Sc inferiores, Arétior haec Alarum commiffio 

efficit, ut Alae inferiores nunquam madefiant; 

licet Animalculum toto die in aquis natet, A- 

lae hae infimae coloris funt pallide grifei cc, te 

nuique conflant texto membranofo, per quod 

nervuli, five fiftulae pulmonales, ex flavo & ru¬ 

bro pi6lae,quam elegantiffime diflribuuntur. Por 

ro fuperior Abdominis pars, quam hae Alae te¬ 

gunt, faturate rubri, quali miniati efl coloris 

tranfparentis, multifque pilis oblidetur, fpeéla- 

culum fic exhibens vifu jucundiffimum. Qua¬ 

tuor Pedes pluribus ex articulis funt conflati, in 

que fuis finguli extremis duos gerunt Unguicu 

iiddd. los dddd. Brachia fere, uti in aliis Scorpiis, 

e e. fabrefadta funt ee'^ nifi,quod forcipibus careant: 

attamen primus eorum articulus adeo totus infle 

fli, efcamque comprehenfam retinere potefl- 

ut eodem fere Ufu polleat, quo forceps in aliis 

Scorpionum fpeciebus. Abdomen, cujus fupe- 

rioris partis formam jam defcripfimus, fubtus 

paihdo-grifeum efl, inque bifidam terminatur 

ƒ. Caudam, quam explicatam oflendo ƒ Caeterum 

Tho- 

NENjjOoktot de Tweede Order 
belioorende. 

Uitwendige Leeden. 

De Water-Scorpioenen, daar ik met t'ïvee of drie 

'Woorden .^in de generale optelling der Dier keks van 

gefprooken heb , daar heb ik noit meer als fwèé 

fborten van gepen , die ik nu te geljk (al uytheel- 

den^ en particulierelyk befihryven. De cerfte daar 

van^ dat de kleenfte ende gemeenfte^ is, voort,gelyk 

de meefle volkome InfeRen, in Hoojt, Borft, ende 

Buyk gefneeden. In het Hooft fyn te fen de Oo- 

gen, en de kromme Bek,die daar onder flaat a. Het 

Hooft, dat vaal fioart is, is Jeer hart ende fterk^ 

van 77iaakfeL De Ogen haar ftruRuur is feshoe- 

kig als een Jtetke. De Angel, die in den krommen 

bek , als in een jeheede, hefooten is, def 'elve is hol, 

en na het kafianjehrnyn van couleur trekkende, hl 

de Borfi, die van defelve ftruRuur ende couleur als 

het hooft is, bemerkt men van bovenen de vier Vleu¬ 

gelen , en van onderen de vier Voeten, 'Waar hj men 

nog fwee Armen ftet, die voor aan by het hooft 

geplaatfifyn. De bovenfte Vleugelen fyn van Cou¬ 

leur als de Borft hh, en het is remarkabel in dé- 

felve, dat fe voor aan de fchowweren veel ft erker 

ende vafter van maakfel fyn , als op haare tippen, 

daar fj bykans membraneus (yn, en met vaten doof- 

voeeven. Sj flujtat foo digt op malkander en, en fy 

bedekken de onderfte vleugelen foo nau gefloten , dat 

men bykans voel fweeren fou , dat dit Dier geen 

bovenfte nog onderfte vleugelen had. Door deefè 

nawwe befloteruheid der vleugelen foo voorden de 07i- 

derfte nimmertneer nat, hoewel dat dit Dier den 

ganfeben dag in het water fwemt. Deefè onderfte 

Vleugelen fyn bleek grys van couleur cc, en van 

een dimmie vlieflge fubftantie, dewelke fleer ciereljk 

met fettuwkens , of longpjpen , doorloopen wort: 

en welkers couleur uyt den gcelen en roden is. 

En voorts is het bovenfte van de buyk, het welk 

door deefe vleugelen bedekt wort, pan een door- 

fchynende hoog roode couleur , als Metiie, en met 

veele hayrkens befet: het welk een fleer amgenaam 

geflgt geeft. De vier Beenett beftaan uyt verfchey- 

de articulatien , en fy fyn alle op haare tippen 

tnet twee nagelkens gewapent dddd. De Arjnen 

fyn bykans van tnaakfel, als in de andere Scorpioe. 

nen e e; behalven dat fe gee7i tangen hebben j dan 

fy ktmnen het eerfte Ut derfelve heel ombuygeft, 

en daar haar aas in hefluyten, dat dan ten naaften 

by fyn gebruyk heeft, als de tang in de andere 

füorten van Scorpioenen. De Buyk, welkers ge¬ 

daante van bovenen befebreeven is, is van onderen 

'■ Mm m bleek 
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Thorax 8c Venter hujufce Infedi fupra modiim 

plani 8c comprcfli funt, uc fere dubkes, anne in¬ 

teranea quaedam iis contineantur. 

Animadvcrfione longe digniflimum eft, quod 

Infedtam hoc maximo nonnunquam obfitum in¬ 

veniatur Lendium omnivariae magnitudinis nu¬ 

mero; ut fane dubitem,fintne verae Lendes, an 

vero fingularia quaedam Aninialcula, exfudto 

Scorpii hujus fanguine increfeentia. Corpufcu- 

la haec figurae funt nonnihil oblongo-rotundae, 
nullifque diftindta annulis, tenfam velud 8c 

fplendentem monftrant fuperficiem. Pyrifor- 

mi quodlibet atque oblongo gaudet Collo,cujus 
extremum acutum in Scorpii corpore defixura 

^ haeret. Coloris funt inter miniatum 8c purpu- 
Tab. IIL * ‘ 
%-xT.medii, & paulo adultiora ^ elegantem 

intus oftendunt particulam tranfparentem. 

Quae quidan particula anfam mihi praebuit 

minutum hocce 8c vile Infeftum paullo accura¬ 

tius confiderandi, effecitque, ut me ad ejus Ana¬ 

tomen inftituendam accinxerim. Quis vero cre¬ 

dat, diffedlione perfedtum in eo Animal a me in¬ 

ventum efle ? Atqui res tamen eft verilTima: un¬ 

de attonitus ftupebarh ineffabilia miracula, quae 

inexhauftis DEI in Operibus, quorum interven¬ 

tu Is fefe nobis manifcftat, elucefcunt. 

Animalculura , quod c Telia id inveftiente 

extrahebam, Ovato propemodum Araneo figu- 

Fig. V. d. ra erat fimile. Antica parte Caput ejus « con¬ 

ii. fpiciebatur, 8c fuper hoc Oculi fub quibus 

Pedes, eleganter complicati 8c inflexi, compa- 

cc. rebant cc. Hi tamen in Animalculo refupinato 
longe diftindlius cerni poterant ; tumque pa¬ 

tebat etiam,quanto artificio Pedunculi ifti in hoc¬ 

ce Ovo compofici, pilifque obfiti eflent. Color 

Animalculi hujus inter miniatura 8c purpureum, 

uti dixi, medius erat; hocque colore id per cu- 

tem, qua inveftiebatur , tranfparebat. Quale¬ 

nam hoc fit Animalculura, ad quantam excre- 

fcat magnitudinem, aut a quanam Animantium 

Ipecie id fub forma Ovi hos fuper Scorpios A- 

quaticos collocetur, ut ab his pabulum atque 

perfcdlionem fuam accipiat, mihi ignotum eft. 

Ranffimam tamen atque penitus lingularem efle 

hanc Obfervationem ea decaufa exiftimo, quo¬ 

niam heic Ovum in rerum natura confpicitur, 

quod forinlecus adtradlo pabulo fenfimaccrefeit. 

Nili cui videatur, verum id potius Animalculura 

efle adpellandum: quam quidem opinionem 

haud acriter impugnavero; quum Ovum revera 

non fit nili ipfum Animal,quod in Ovo duntaxat 

j-obuftiiis evadit, ut inde tandem erumpere queat. 

Fartes 

hleek grys^ en Jy eyndigt in een duhheldm Start^ 

die ik g e ex pikeert vertoon £ Voorts is de Borfi 

en Buyk van dit Dier uytneement plat, foo dat 

men haafi denken fou, dat daar geen ingeveanden in 

hefloot en waar en. 

Het is ten hoogften aanmerkelyk in dit Dier , 

met wat een groot getal Neeten, dat men het Jom- 

tyts befet vind^ die men van alderhande grootte daar 

op gewaar wort^ foo dat ik felfs twjjef of het niet 

wel particuliere Dierkens Jyn ^ diefyn bloet fuygen^ 

en die door het felve aangroeyen ; dan of het waar- 

agtige Neeten fbuden weefen. Sy fyn van figuur 

een weynig langwerpig ront^ en glimment, ge [pan¬ 

nen van ftruQuur, fonder eenige ringen; yder heeft 

een peeragtig ende langwerpig halsken, dat met fyn 

fpitze eynde vafi in het lichaam fit. Haar couleur 

is tujfchen Menie ende Purper, en als Jy wat groo- 

ter fyn geworden g, foo bemerkt men daar een cie- 

r^lyk deelken in doorfchynen 

Dat my occafie gaf dit kleene en geringe Dier ken 

wat nauwer te confidereeren , en ook de luji om het 

te ontleeden. Maar wie fou gelooven , dat ik daar 

een volkomen Dier door de SeBie in quam te vin¬ 

den h. En nogtans is dit fier waaragtig, foo dat 

het my aetd verbaafl ftaan van wegens de onnoe- 

melyke wonderen GODS in fyne ondoorgrondelyks 

werken, daar in hy fg aan ons foo klaar vertoont. 

Het Dierke.) dat ik uyt het fihaalken trok , 

geen het invefteerde , was ten naaflen by van fi¬ 

guur als een ovale Sp 'innekop, Voor aan fag men 

fin Hooft a, en daar boven fyne Oogen b , waar on¬ 

der de Voeten haar vertoonden cc, die fiere lyk ge¬ 

vouwen ende geboogen waaren. Als ik het op fyn 

rug omkeerde ^ foo fag men de felve nog veel difl in¬ 

hier dd; als ook hoe kunfiig fy in dit Ey te famen 

gefchikt waaren , en met hayrkens befet. De cou¬ 

leur van dit Dier ken was^ als ik ge [egt heb, tuffehen 

Menie ende Purper, waar mede het door de htiyt^ 

die het bekleede, heen fcheen. Wat dit voor een 

Dier is, hoe groot het wort, of van welk een fiort 

van Dieren, dat het in de form van een Ey op defe 

Water-Scorpioen geplaatfi wort, om daar fyn voet- 

fel ende volmaking te verkrygen , dat is my onbe- 

kent. Maar ik agt deefe ohfervatie daar in fier raar, 

dat men een Ey in de natuur fiet ,dat allenxkens door 

ingefooge voetfelgrooter wort: ten fy dat men het lie¬ 

ver een Dierken felve wilde noemen, daar ik niet 

veel tegen heb, om dat het Ey het Dier felve is, dat 

daar in alleen maar fierker wort, om daar uyt te 

breeken. 

♦ï. 
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Partes Internae. 

Quantum ad internas Scorpii Aquatici partes 

adtinet; haud eas quidem omnes & fingulas tam 

accurate examinavi, quam organa Genitalia, quae 

fummam fane merentur animadverfionem. Ven¬ 

triculus & Intellina viridibus referta erant con¬ 

tentis , hifque inanita albo tranfparente gaude¬ 

bant colore; nonnullafque albas glandulas mon- 

ftrabant pellucentcs. Retro Pylorum vafcula 

comparebant varicofa. Abdomen praeterea plu¬ 

rimis fcatebat particulis pinguedineis, quae ema_ 

culari erant candoris, & tanquam in caecas Ap^ 

pendicesdivifae videbantur. Pulmonalium fiftu- 

larum haud infignis heic erat numerus, fi com¬ 

pares proportionem, qua in aliis Infedtis dantur; 

earum rami majores nonnihil flavefcebant, fub- 

tiliores vero propagines argenteo Iplendebant 

Candore. Apertiones earundem, ab utroque A- 

bdominis latere confpicuae, Alis ibidem obtege¬ 

bantur, In Pcdlore duae erant Veficulae pneu¬ 

maticae. Medulla Spinalis perpaucis nodulis 

gaudebat. 

Partes Genitales in mafculo tam artificiola & 

eximia fabrica conflabant, ut omnem mereren¬ 

tur attentionem: quin ad earum Anatomen per¬ 

ficiendam tanto mihi tempore tantaque opus e- 

rat circumfpeftione, ut Penem ipfum delineare 

neglexerim. Is quidem poflerius in podice fi- 

tus efl, ubi loci plures aliae praeterea occurrunt 

T/?b Iir notatu dignae. Paullo altius in Abdo- 
rig.vi.,sf. mine radix, fi ve corpus Penis nervofum col¬ 

locatum efl, quod , albo colore praeditum, 

heicabfcifTumrepraefento. HaeccePenis radix, 

poflquam aliquot fefe in flexus ferpentinos con- 

torfit, in quatuor deinde partes dividitur; qua¬ 
rum duae priores Vafa funt deferentia, binae ve¬ 

ro reliquae Veficularum feminalium funguntur 

officio, atque itidem in cavum radicis Penis hian¬ 

tes propria,quae elaborarunt,contentaeo deferunt. 
Unum ex illis vafis deferentibus, prout concin- 

h. ne a Natura convolutum efl, ad vivum depidlum 

e. heic fifto ^;alterum verooppofitilateris evolutum 

oflendo c; fatis ea ampla funt & dilatata,haud ae¬ 

que tamen, ac Veficulae feminales. Qiiin credibile 

efl, quod haec vafa, vi propriae fuae fabricae, fin- 

gularem quandam feminalera materiem fecernanr, 

ab ea, quae in Tefliculis elaboratur, diverfam: 

Glandulis enim hunc in finem inflrudla funt, & 

texto fatis craflb atque fpongiofo conflant, Qita 

deinde Vafa iflhaec deferentia Tefliculis appro¬ 

pinquant, paullatim ea angufliores binos in Tu- 

bus 

Inwendige leeden. 

Wüt de inwendige leeden in de Water^Scorpioe^ 

nen aangaat, die heb ik niet in alie deelen naukeu- 

rig onderfogt ^ gelyk ais ik nxiel ontrent deTeellee* 

den gedaan hebbe, die ten alderuyterften r emar qua- 

bel Jjn. De Maag en de Darmen 'veaaren met groe*‘ 

ne vuiligheden vervult, devielke als ik daar uyt 

nam, foo veaaren Jy van een doorfchynende blanke 

couleur; en men Jag daar ook eenige witte klieren 

doorfchynen. Agter de Portier fag men de opge~ 

fixjoile vaten. Ook was de Onderbuik vervult met 

verfcheyde vet deelkens,die helder withaar vertoon¬ 

den , en als in blinde Aanhangfels verdeelt. Het 

getal der Longpypen was niet fecr veel, naa de pro¬ 

portie derfelve, in andere Infe&en; de grootfie tak¬ 

ken waaren een weinig geetachtig, en de Jyne ra- 

mificatien waaren Jilver wit. Haare openingen fag 

men aan weerfden op den Onderbuik, daar fe 

van de vleugelen bedekt wierden. In de Borji waa¬ 

ren twee opgeblaafe blaasjes. Het R^ggemerg had 

ook Jeer weynig Knoopen, 

De Teelleeden in het Manneken waaren foo ktin- 

fiig en heerlyk van maakfel, dat het allé aandagt 

verdiende , en om defelve te ontleeden moejl ik foo 

veel tyd ende eircumfpeBie gebruyken, dat ik de 

Roede zelfs vergeeten hebbe aftetekenen. Defelve 

leyt agter in den aars, alwaar haar nog verfchei- 

de deelkens vertoonen , die haare opmerking verdie¬ 

nen. Wat hoger in den Onderbuik pet men den 

wortel der Roede, of desfelfs fenuwagtig lichaam 

geplaatji a, dat ik afgefaeeden vertoon , en van 

een witte couleur is. Defe Wortel der Roede fet 

men, nadat fe eenige flangwyfe hogten gemaakt heeft, 

haar in vier deelen te verdeden ; welkers twee 

eerfie de toebrengende vaten fyn: en de twee ande¬ 

ren fyn de Zaadblaasjes , dewelke fg aldaar in de 

holligheid van den %uortel der Roede openen, en haare 

geelahoreerde eygene ftojfen tot hedi overvoeren. 

Een van deefe toebrengende platen vertoon ik met 

fyne cierelyke buygingen heel naturel naar het he¬ 

ven b, ^t geen ik aan de andere fyde geexpliceert 

vertoon c, Sy fyn redelyk wyt ende ge dilateert , 

maar foo veel niet als de Zaad-blaasjes. En het is 

te gelooven , dat Jy in haar nog een diJlinBe Jaad- 

Pojfe fecerneeren , dewelke verfchilt van die in de 

Klootjes geelaboreert wort. En hier toe fyn Jy ook 

glanduleus, en van een redelyk dikke ende J'pon- 

gieufe fiibftantie. Daar nu deefe toebrengende va¬ 

ten de Klootjes naderen , fiet men dat fe allenxkens 

in twee nauwe Pypkens verdunt worden d d , die 

Mm m 2, ntsn- 
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bulosattenuantur dd,<^os quidem folos proprie 

vaia deferentia vocare iiceret j quia (impliciter Se¬ 

men ex Tefticulis deferunt. Tefticuli hi quinis, 

utrinque diftmftis, conftant Corporibus, oblon¬ 

gis, albiSjglandulofisiffiCum quibus totidem u- 

niunturValcula Tefticulariafive feminalia, variis 

convolutionibus,pulchnfque flexibus ,quam ele- 

gantiffime inter fe mutuo huc illucque contortaat- 

que perplexa /T^ quorum unum explicatum oftcn- 

do^. Veficulae feminalespaullo funt breviores, 

verum & nonnihil ampliores, quam vafa deferen¬ 

tia: continent autem in fe materiem Seminalem a- 
queam, quae contra inVafis Tefticularibus, Glan¬ 

dulis Tefliculorum,atque in ipfis deferentibus lu¬ 

cido candore nuens animadvertitur, l inde innote- 

fcit, quod haec Genitalium fabrica valde analoga (it 

illi, quam in Scarabaeo Naheorni poftmodum ocu¬ 

lis exponam. Imo ratione Vaforum deferentium, 

tefticulariorum, & Veficularum feminalium,vel 

Hominis ipfius cum tefticulis heic datur conve¬ 

nientia. Quod fane vel maxime adnotari deberet, 

ut mutua Animantium omnium analogia ex compa¬ 

ratis inter fe variorum Anatomiis tandem addifeatur^ 

Genitalia Foemellae miro quodam conftantO. 

vario,utrinque quinos in Ovidudtus divifo,quo¬ 

rum unicum duntaxat ,nec nifi pro parte tantum ^ 

heic repraefentabo aa. Ova,hifce Ovidudlibus 

contenta,tam mirabilis funt fabricae,& tam arti- 

ficiofe, fapienter, & provide ibi repofita, ut fateri 

cogar,nunquam mihi vifum efle quidpiam,quod 
vel fubtiiius excogitatum, vel ordine elegantiore 

digeftum fuerit. Hoc autem ut melius iiitelligi 

queat, Ovum primo ipfum deferibam, quod pro- 

pemodum figuram feminis Cardui benedidfi habet. 

Ovum igitur iftud nonnihil oblongum eft, co¬ 

lore flavum, inferiore parte aliquatenus fubro- 

tundum a-.^ at fuperne progerminantibus feptem 

ramulis tenuibus, tanquam fetis rigidis, in ambitu 

concinne admodum exornatur. HaeSetae apicibus 

gaudent rubicundis b, in medio autem albicant c, 

hineque fpcctaculum mirae elegantiae praebent. 

Ne autem fetaceae hae appendices confufionem 
quandam in Ovario producerent, aut ipfum O- 

varium perterebrarent, & Ova reliqua vulnera¬ 

rent, vel & femet incurvando diifringeretur- 

hinc fetae Ovi prioris, quod exitui proximum 

eft. Ovo fecundo in ambitu circumapplican- 

tur /7, ut ita Ovi fecundi bulbus inferior in 

fpatio illo, quod feptem fetae, in peripheria 

prioris Ovi extantes, circumfcribunt, colloca¬ 

tus fit c. Idem vero & de tertio Ovo d, & dc 

quarto, reliquifque deinceps verum eft. Atque 

hac ratione omnia ifthaec Ova in Ovarii O- 

vi- 

men eygentljk dc toebrengende Vaten fou kunnen 

noemen, om dat fy [wipelyk het zaat uit de Kloot¬ 

jes voeren. Deefe Balletles bejiaan aan 'voeerjyden 

uyt vyf diJllnBe lang'werplge en zoltte glanduleufi 

Lighaamen e e, vciaar meede even joo' veele Zaatva- 

ten vereenigt voorden , die met verfcheyde krinke‘^ 

len.^ende cierelyke hogten ,ten alderhoogften elegant^ 

door en voeer door malkanderen heen loopen ff. Waar 

van dat ik daar een geexpliceert vertoon g. De Zaat- 

blaafen fyn voat korter h h, maar ook voeer voat rui¬ 

mer van Jiru&uur, als de toebrengende Vaten : en 

fy befluyten in haar een voaateragtige Zaat~Jioffè.,dat 

men in de vaten der Balleties, in de klieren derjel- 

vifw, en ook in de toebrengende vaten ^ vaneen helder 

voitte couleur bevind. Waar uyt men Jien kan, 

dat deefe JiruBuur der Teel-leüen een groote ana¬ 

logie heeft met die in de Schalhyter van my fal 

afgebeelt voorden. En dat fe Jelfs met de ballen 

der Men/chen,ten aan (ten van de toebrengende vaten^ 

de vaten der Balleties, en de Zaad-blaasjes over 

een koomen: daar men voel op behoorde te letten 

om de analogie aller fchepfelen met malkanderen 

uyt de gecompareerde feBien te leeren kennen. 

De Teel-leden in het Wyfken beft aan in een feer 

raare Eyerflok, dat aan voeerjyden in vyf Eyer- 

letdingen verdeelt Voort, Voaar van dat ik daar maar 

een alleen, en dat nog maar voor een gedeelte, Jdl 

afbeelden aa. De Eyeren , die deefe Eyerleiding 

befluyten, fyn foo raar van maak fel, en foo kunfiig 

voys en voor/igtig daar in geplaatfi, dat ik moet 

belyden noit iets gefien te hebben , voaar in meer¬ 

der inventie en order verborgen was. Maar om 

dit voel te verflaan, foo fal ik eerfi het Ey fel- 

ve befchryven , dat ten naaf en hy van maak fel is , 

als het fiat van de Carduus BenediBus. Dit Ey is 

dan een voeynig langwerpig van maakfel, geel van 

couleur , vati onderen loopt het wat rontagtig toe a, 

maar van bovenen is het fier elegant, met fiven 

uytfpruytende dunne taxkens , als fiyve borftels in 

fyn circumfer entte verciert geworden. De/e borftels 

fin boven aan hare tippen root verwig van couleur 

b, en in bet midden witagtig c , dat een admira- 

bel fchoon ge/igt geeft. Maar op dat nu deefe bor- 

flelige aanhang feitjes geen onorder in den Eyerflok 

[ouden te weeg brengen , of felve doorboren , ende 

de andere Eyeren quetfen , of 00 f haar felve buygen 

ende breeken , foo worden de Borflels van het Ey , 

dat eerfi fal affehieten, in de ronte boven op het 

tweede Ey geplaatfi b, en het tweede Ey wort in 

de diflantie, die deefe fiven borftels in de circumfe¬ 

rent ie van het eerfi e Ey maakett, met fyn on derft e 

lichaam , ingeplaatfl c: dat ook, fio vervolgens on¬ 

trent het derde Ey ó., en het vierde, en foo voorts 

toe- 



BIB LIA NATURAE. 

Viducbibus llupendaquadam arte,& fiipientifllme 

excogitato ordine, ab Architcdto illo toto Ocu¬ 

leo difpodta funt. 

Scorpiunculi hi Aquatici interdiu in aquis de¬ 

gunt; at nodbu, vel vergente die in aëra femet 
eöcrunt, atque huc illuc per vatia loca volitantes 

in aliis etiam aquis viélum fuum conquirunt: id 

vero tum praeprimis facere amant, quando fof- 

lae, in quibus commorantur, exaruerunt. In¬ 

de jam ratio patet, quare vel in minimis etiam 

aquarum colleftionibus ilico Infedta detegantur; 

cum haec,vefpere vel de noéte volando, eo per¬ 

veniant, £c nequaquam, quae perverfiffima eft 

aliorum opinio, ex putredine ibi progenerata 

fint. Ita quidam, cui in deliciis erat pifcatio ^ 

mihi retulit, fe Ova quorundam Pifcium alis A- 

natum adfixa vidifle, atque hinc exiftimare, 

hac ratione fieri pofie, ufPifces in montibus at¬ 

que vallibus propagentur, ficubi Anates hifce 

cum ovis in iftiufmodi aquas fefe conferrent. 

At Nympha ambulans Scorpii Aquatici uno & 

eodem lemper in loco moratur; donec ipfius A- 

lae ad perfedtitudinem ufque excreverint: tum 

vero Scorpius demum aptus natus eft, qui vola¬ 

tu locum mutet, fibique comparem inveftiget', 

quocum fpeciem fuam valeat multiplicare. 

Maxima Scorpionum Aquaticorum fpecies a 

minore, quam modo defcripfi, haud multum 

Tab. III. ddcrepat: nifi quod longiore fit& acutiore corpo- 

Ïig.ix,<ï. re tóf, membrifque gaudeat diftindtius conlpicuis. 

Adde, quod etiam pallidior fit ejus color, & 

nonnihil magis grifeus, ad ruffum accedens, 

Circa Brachia ejus id notatu dignum eft, quod, 

ubi loci apices incurvorum & acutorum Ungui¬ 

culorum reflexi excipiuntur ab illis articulis, 

quibufcum Unguiculi conjundli funt, ibidem 
articuli hi in exiguos duos proceflus acumina- 

tos bb excreverint. Cacterum & Pedes multo 

ei funt longiores, & fetarum inftar rigidarum, 

ec. tenuium, fabrefaóti cc. At fuperiorum Alarum 

d. membranaceae extremitates, atque ornamenta 

difcrepant notabiliter. Quomodo partes inter¬ 

ime in hac fpecie fefe habeant, haud inveftigavi. 

toegaat. En op deefe admirahle ntamer fiet men , 
dat alie deefe Eyeten , in de EyerleidhigeJl van de?i 

Eyerjiok feer kimfiryk en nadcnkelyk van dien 

Alpenden Archited: fyn geplaatftgevoorden. 

Deefe Water-Scorpioenkens leven by dag in het 

vtater.^ maar des nags.^ of ais de avont daalt., fio 

verheffen Jy haar in de lugt, daar fi dan oVer en 

nveer op verfiheyde plaatfin vliegen , en haar kofi 

in andere vcateren fioeken : dat fie gemeejielyk doen ^ 

v: anne er de fiooten uytge droogt voorden ..daar fy haar 

in onthouden. Het voelke de voaare reeden is^ dat 

men in de minpe vergaderingen van voateren datelyk 

Dicrkens ondekt, die daar des avonts, o/ des nagts ^ 

ingévlüogèn fiyn. En die men heel 'verkeerdelyk 

oordeelt., dat aldaar uyt verrotting fiyn vvortgeteeP 

geworden. Soo is my van een Liefhebber van vifi 

fchen verhaalt., dat hy de Eyeren van fommige Vifib 

aan de vleugelen der Entvogelen heeft fien vafl fit... 

ten., dat hy oordeelde te kunnen doen om de vifcb 

ook op de bergen en in de vallyen voort te queeken , 
als deefie vogelen Jlg daar meede in die wateren be¬ 

gaven. Maar het wandelende Popke van deefie Wk- 

ter-Scorpioen hlyfi altyt op een plaats ^tot der tyttoe 

dat haare vleugelen volkomen aangegrocyt Jyn , en 

als dan heeft hy eerjl de kragt bekomen , om Jig met 

de vlugt te verplaatfien, en fiyns gelyken op te fie- 

ken^ om JyngeJlagt te vermeerderen, 

De grootjle foort der Water-Schorpioenen ver*. 

ficheelt niet veel van de kleene^ die ik datelyk 

befichreeven heb: als alleen dat hy wat langer ende 

fipitzer van lichaam isa, en kennelyker van leedema- 

ten: waar by komt ^ dat hy ook bleek er van couleur 

is, dewelke een weynig gryfier fiynde naa het rofich 

is trekkende. Ontrent fiyne Armen is optnerkelyk, 
dat daar de kromme fipitze Nagelkens haar op de 

leeden , daar fie meede gearticuleei t worden , ko¬ 

men te Jluyteti., dat die aldaar in twee fipitze punt- 

kens uytgroeyen bb. Voorts Jyn de Beenenveel lan¬ 

ger., en van maakfil als een ftyve dunne borjlei 

cc. Maar de vliefige extremiteyten der bovenjie 

Vleugelen , en ook haare cieragien d , verficheelen 

merkelyk. Wat inwendige delen èit Dier heeft, 
heb ik niet onderfiogt. 

Eijio. Nll H De 



JOANNIS S WAMMERDAMMII 

Hiftoria Naturalis HemerobiIj Ephe- 

MERi, Diariae ditli Inj'eHi, ex 
J. SWAMMERDAMMII Tranatu 
Belgico^ olim typis imprejfo, cui titulus 

efti Ephemeri Vita &c. 'excerpta. 

PRaetcrmifimus equidem omnes illas m- 

ligiofae mentis meditationes j &: pia 

dogmata j quae , uti ab Auftore ubivis 

intermifta & fLibjunda funt quam libe- 

raliffimej ita &: molem nimium augere, 

nec adeo directe ad hujufce, quod nunc 

edimus, Phy fici Operis inftitutum facere 

videbantur- Qiianquam enim verifiimum 

fit, Ephemeri illam vitam eum duntaxat 

in finem ab Auftore efie confcriptam, & 

cum publico communicatam, ut miferri- 

mae, quam vivimus homines, vitae ima¬ 

ginem nobis exhiberet, atque hinc ad al- 

tiora adfpirandum elTc commonitionibus u- 

bique interpofitis nos doceret j haud tamen 

exiftimavimus, pofle nos, fiquidem pias 

iftas contemplationes heic intadas relin¬ 

queremus , ideo jure argui, quod fcopo 

AuiStoris quidquam detraxerimus; quan¬ 

doquidem Tractatulus ille integer ab Au- 

ftore etiamnum vivo figillatim in lucem e- 

ditus publice proflat, facile comparandus 

ab iis, qui totum perlegere geftiunt. Ut 

adeo laudabiliffimo fuo propofito jam tum 

temporis plene fatisfecerit Au£lor ipfe. 
Accedit quod ingens ibi locutionum & 

verficulorum Belgicorum occurrat nume¬ 

rus, quorum verfio Latina, publico digna, 

vix ulla ratione poterat fieri. Atqui ele¬ 

gantiae Operis repugnabat Latina Belgicis 

interrumpere. Quin &: Illuflrem Theve- 

notum y cui prima edendi hujufce Operis 

cura ab ipfo Swammerdammio commiffa 

erat, haud aliter a£fcurum fuiffe, fi editio¬ 

ni fupervixiflet, verfio Gallica Hiftoriae 

naturalis Ephemeri , quam inter manu- 

fcripta huc pertinentia fimul accepimus, 

clariflime innuit. Sed nos rem ipfam ag¬ 

gredimur. 

De Natuurkundige Hiflorie van het ee^j 

DAG LEVENDE HafT, of OeVERAAS, 

uit het gedrukte Neerduitfch Traclaat 

van J. SWAMMERDAM onder dee- 

zen Titel, afbeelding van ’s Men- 

scHEN Lee VEN &c. getrokken. 

IN 'Welk Boekje dewyl de AuBeur heeft 
tujfengevoegt ^ en ingemengt, oneindig 

veele feergodvruchtige overdenkingen ^ en 
plichtv er manende Leeringen , welke ei- 
gentlyk tot het oogmerk van dit Natuu7'~ 
kundig Werk j "t geen wy nu uitgeeven ^ 
geenjins fchynen te behoor en ; en ook buiten 
reden het werk te zeer zouden vergrooten^^ 
zoo hebben wy het oorbaar gedagt alle dee- 
ze zaaken agter te laten. Want alhoewel 
het waar fy , dat de AuBeur dit werkje 
heeftgefchreven en uitgegeven met oogmerk.^ 
om den Menfch eene afbeelding van zyn 
elendig leven te vertonen, en om den felven 
door heilfaame vermaningen op te wekken 
tot het uit zien en betrachten van hoogere 
faaken ; evenwel denken wy niet, dat /b- 
mant ons , deeze ingevoegde befpiegelin^ 
gen everfaande, met regt zoude konnen 
berifpen, als of wy het oogmerk van den 
AuBeur hebben te kort gedaan: nademaal 
dit boekje in ^t geheel ^ van den AuBeur 
by zyn leven en affonderlyk uitgegeeven, in 
veler handen is, en ook mg wel te beko¬ 
men fndien iemand lujt heeft dit alles te ke¬ 
zen. Zoo dat de AuBeur toen zyn lojfe- 
lyk voorneemen zelf heeft uitgevoert en 
zig hier in voldaan. Hier komt by, dat 
indit boekje voorkomen een overgroot getal 
fpreekwyzen, en Neerduitfche GedichjeSy 
welke in het Latyn over te zetten .^waardig 
om te werden uitg eg even, naau lyks welg e- 
fchieden en vlyen konde: ook quam het geen¬ 
zins met de voortreffelykheid van dit werk 
over een^ het Latyn en Duitfch afgebro¬ 
ken onder een te mengen. Jaa maar^ 't geen 
meeji dring t,d^ vermaarde Heer Thevenot, 
wien allereerft,van den AuBeur felf de zor- 
ge van dit werk uit te geeven toevertrouwt 
was zoude zelf niet anders gedaan heb¬ 
ben^ indien zyn E. in 't leven was gebleven, 
ge lyk uyt de Franfche overzetting, ons ook 
ter hand gekomen, dmdelyk blykt. Dus van¬ 
gen wy het werk zelf aan. 

CA- EER- 
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CAPUT I. 

Ephemerum ex Ovo nafcitur. 

Ephemerum ^, Infeélum quatuor Alis, duo¬ 

bus exiguis Corniculis i, fex Pedibus, bi- 

nifque quam longiffime exporredlis êc.pilofis 

Caudis inftrudlum;, quinque faltem horarum fpa- 

tio ad fummum vivens ^quotannis ad oftia Rhe¬ 

ni, Mofae, Vahalis, Lecci, 6c Ifalae, circafe- 

Itum S. Olophi & S. Joannis, in aquarum fu- 

perficie, tribus diebus continuis volitans inveni¬ 

tur. Interim notabile tamen hoc difcrimen heic 

datur, quod, quae primo die vixere atque voli¬ 

tarunt, Ephemera eodem illo vefpere morian¬ 

tur : quod ipfum 6c fecundo 8c tertio die fimili 

modo obtinet j donec annus demum fubfequens 

mirabile ejufmodi fpedtaculum triduanum de 

novo in confpedtum producat, 

Eo tempore Foemella Ephemeri^, poflquam, 

tunica five exuviis fuis rejedlis, ex aqua femet 

extulit, geminum fuum Ovarium intra a- 

quam ejaculatur. Id tamen haud prius ab hoc 

AnimaJculo peragitur, quam ubi id, aliquo an¬ 

te tempore Alas fuas motando eleganter in aqua¬ 

rum fuperficie lufit, 6c jugiter palpitans defu- 

per volitavit. 
Tum igitur Foemella j more Pifcium , fua 

excutit Ovula , quae deinde a Mafculo'^, qui 

Itidem prius ex aquis evolat, & poflmodum te¬ 

neram adhuc pelliculam ^ in terra exuit, fper- 

mate vel laélibus fupereffufis foecundantur. 

Quanam vero ratione iflliic generandi adlus per¬ 

ficiatur , & quomodo Animalcula haec ex aquis 

afTurgant j atque tam intra aquas, quam fuper 

terra, exuvias ponant, inferius accurate pro¬ 

lixe enarraboi 

Huncce mirificum Animalculorum, quinque 

tantum horas viventium, volatum in Rheni quo¬ 

dam ramo, Culemburgum praeterfluente, anno 

fexcentefimo fexagefimo 6c fexto primum vidi. 

Apud Clntium vero, qui de hifce Infèótis itidem 

fcripfit,comperio,ea Arenaci etiam ,Zutphaniae, 

ad canalem, Vaart diftum, prope Ultrajeftum, 

Roterodami, aliifque pluribus in locis reperiri. 

Vir etiam Do6ti|Iimus6c plurimum Reverendus, 

D. de Mey, figilktim de iis egit •, uti in Appen¬ 

dice, hiftoricis Goedartii Obfervationibus fubjun- 

£la,efl; videre. Neque folum noftris tempori¬ 

bus, fed pluribus ante feculis, Philofophi jam 

horumce, vel faltem hujufmodi, Infedlorum fe¬ 

cere 

HET I. HOOFTSTUIC 

Het Haft komt iiyt een Ey. 

Et Haft ^ een viergevleugeh Dierken (ynde^ 

verfien met tinee kleene Hoornkens, fes For- 

ten, twee Je er lange nj tg er e kt e ende hayrige Star¬ 

ten^ ende ten alderlangjie vyf utiren levende^vinat 

men alie jaren in de monden van den Rhyn, als Maas^ 

Waal ^ Leck^ ende Yjel ^ omtrent de Feejlenvan St, 

O lof ende St.Jan^ hoven de vlakte haar er wateren^ 

drie daagen achter een , gemeenlyk vliegende; doch 

met dit nadenkelyk onderfchcyt, dat die den eer- 

Jien dag geleéft en gevlogen hebben , den feljden 

avondt komen te Jierven. Het welk van gelyken op 

den tweeden ende den derden dag foo toegaat: tot 

dat het navolgende jaar diergelyk een driedaagfché 

wonderlyke vertooning weder komt te -Voorfchyn té 

brengen. 

Op defe tyt foo fhiet het b Wjfke van het Haf ^ 

nch dat het felve uyt hét water opgekgmen is , ende 

aldaar haar rok of vel uytgefchooten heeft, haaren 

dubbelden c Eyerftok binnen in het water. Echter 

foo doet dit Dierke het felve niet eerder, voor dat 

het eenigen tyt, door het bewegen fyner vleugelen, 

cierlyk op de vlakten der wateren gefpeelt heeft, en¬ 

de al wentelende daar over en boven heeft gevlogen. 

Op die tyt dan foofchiet het Wjfke op de wyfé 

der ViJJchen haare Eyeren, dewelke vervolgens van 

het Manneken d^ntede op defelve wyfeuyt het water 

opgereefen fynde^ en naderhandt nog een tenger 

Vlies ken ^ op het lant ajgeflroopt hebbettde^ door het 

uytfchieten van Jyn Saat of Hom , haare vrucht- 

baarheyt verkrjgen. Maar hoe nu eygentlyk dit 

teelen in het werk gaat , neffens meede hoe deefè 

Dierkens uyt het water opryfen , ende daar binnen 

in, ende op het lant, vervellen , fal wat laager heel 

omflandig en naauwkeurig verklaart wordeni 

Deefe fier wondere vlugt van vyf uuren levendé 

Dierkens heb ik^in een arm van deti Rhjn, voorby 

Cuylenburg hopende, in het jaar feftienhondert fi~ 

ven en fiflig de eerfle maal gefien^ En ik bevind 

hy Clutius, die meede van deefe Beeskens gefchree- 

ven heeft, dat defelve te Aarnhem , te Zutphen, 

aan de Vaart by Uytregt, te Rotterdam, ende op 

andere plaatfen meer, gevonden worden: gelyk 

meede de geleerde ende eerwaarde Heer D. de Mey 

daar een byfonder verhaal van gedaan heeft; als 

agter de hlflorifche Aanmerkingen van Goedaert 

kan nagejien worden. Niet alleen in on fen tyt, 

maar felfs over veele eeuwen, foo is van defe Dier¬ 

kens, of ten minflen van diergelyken, by de Philofi- 

N n n 2. phen ^ 
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ft. 
Tab. XV. 
%. I. 

cere mentionem; quemadmodum apud Plmhm, 

Arijlotelem, ^e/w««w,aliofque, qui Infedlorum 

naturam invelligaruntjinnotefeit: fiquidem Ani- 

malculum hoe lub nomme Hemerobii, Ephe- 

meri, & Diariae , ibi defcriptum'inveniatur; 

uti tam ex ipfis hifce Scriptoribus, quam ex fu- 

pra laudato Aitgerït Cluüi Traélatu, anno 1634 

edito, cuivis patet. 

Ova Hemerobii didlo modo in aquam excuf- 

fa, & fpermate five ladtibus Mafculi conlperfa, 

paullatim fundum verfus fubfidunt. Quod ta¬ 

men eo rurfus pa6lo fit, ut illa defluentis aquae 

adminiculo fuper argilla vel fundo fluminis di- 

fpergantur: praeterquam quod, ratione figurae, 

qua gaudent, plano-rotundae « , diverfis modis 

ad ima defeendere apta nata fint. Hinc, fi quis 

Ovuk haec , apici cultri impofita , quoad fien 

potefl, leniflime in aquam demittit , fpontaneo 

ea motu a fe mutuo quam elegantiflime difcede- 

re obfervabit. 

Quamdiu autem hoc Ovulum in fundo flu¬ 

minis delitefcat • & quot demum dierum inter¬ 

vallo tenella inclufi Vermiculi membra idonea 

fiant tunicae, qua ambiuntur , perrumpendae j 

priraifque filis exuviis deponendis ; didfu fane 

quam difficillimum efl, nec nifi foli D a.O notum^ 

iis qui formam vitamque dedit : quamvis ta¬ 

men ope experimentorum haec res quodammo¬ 

do indagari poffet; fi v. g. fundus ejufmodi cre¬ 

berrimis vicibus perquireretur, aut Ovula in 

pelvi quadam , aquam 6c argillam continente, 

adfervarentur. Sufficiat igitur hadtenus adno- 

taife , quod Ephemeri Ovula Vermiculum ex¬ 

cludant fex Pedibus inftrudlum, quem Nautae & 
Pifcatores Efcam ripariam vocant. 

pben^ of Wysbegeerige gefprooken; ais dat byVV^ 

nius, Anftocelcs, jEliaiius en andere , die dea 

aart van de kleene Beeskens onderfoebt bebben , 

openbaar is; alixaar men dit Dier ken onder den 

naam van Hemerobius ,Epketnerius , en Diaria al 

befebreven vinden : als blyken kan , foo uyt dia 

Schryvers felve, als uyt het aan getogen boek van 

Augerius Clutiusi» ^tjaar 1634. uytgegeven. 

De Eyeren van het Haft op de befebreven voyfè 

in het vtater gejehooten , en met het Saat of de 

Hom van het Mannekeit hefproeyt fynde , die daa. 

len üllengskens te grondevoaart. Dan op foodaani~ 

ge ivyfe^ dat fy hier en daar, door middel van het 

nedervHetende rivierwater^ op de Kley of Gront der 

felve verfpreyt voorden. Bcbalven ook, dat fy., door 

haar eygen geftalte een a platachtig rond fynde, tot 

een verfchiilig nederfnken becpiaam fyn. Waarom 

als men deeje Eyerkens ,Joo langjaam het mogelyk 

is^ met ae punt van een mes in het water neder- 

laat, fo(j verfpreyden fy haar van Jelver heel aar¬ 

dig van jnalkanaeren. 

Hoe lang nu dit Ey op de bodem of gront van 

de rivier Jig befloten bout; of in hoe veel dagen dat 

de teere leeden van het ingefooten aas bequaatn 

worden., om bet vlies, dat haar omvangt, te bree- 

ken, ende haar eerflen huyt af te leggen ; is feer 

bejwaarelyk te feggen, ende niet als aan GOD 

alleen, die baargeformeert en geftalte gegeven heeft, 

bekent; hoewel men echter door ondervinainge, als 

met dikmaals daar nu te graven, of het faat in een 

bak met water en kley verfien te bewaren, fulksfou 

kunnen nafpeuren. Het fal dan voor tegenswoor- 

diggenoeg fyn, om aan te merken, dat de E.yeren 

van het Haft een fes-voetig wurmken voortbiengen 

het welk van de Schippers en Viffehers Oever-aas 

genoemt wort; als wy op fyn tyt boren fullen. 

CAPUT 11. 

Bx Ovo Ephemeri Vermiculus prodit ,fex 
'Pedibus inftruftus, quem Efcam 

ripariam vocant. 

Scilicet fi, aliquo poftdefcenfiimOvulorum 

tempore, loca illa, in quibus Ephemeri 

\'"ermes in argilla delitefcunt, eruuntur, infi- 

gnis tum minimorum Vermiculorum , fex Pe¬ 

dibus praeditorum ,numerus animadvertitur, qui 

a Vermibus adultionbus nec figura nec fabrica 

diferepant. Attamen longum fatis temporis 

ffiatium praeterfluat necefle eft, priufquam in 
Ver. 

HET II. HOOFTSTUK. 

Uyt het Ey van Iiet Haft komt een fes* 
voetig Wurmke, dat Oevei^aas 

genoemt wort. 

WAnneer men dierhalven eenigen tyd , na 

dat de gemelde Eyertjes gedaalt zyn, 

daar na komt'te graven, omtrent de plaat- 

fen, daar de Wurmen van het Haft ftch in de 

Kley onthouden, zo wort men dan een groot getal 

van fesbeenige feer kleene Wurmkens gewaar, de¬ 

welke niet en verfcheelen , foo in geftalte als maak- 

Jel, van de Wurmen die groot er fyn. Een geruy- 
) men 
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Vermiculos hofce inquirendi gratia foffionera 

quis inftituat: adeo enim lentum eft eorum in¬ 
crementum, ut, ii proximo poft anno in prin¬ 

cipio Junii menfis, quo tempore EfeainEphe- 

merum mutatur, e fundo eruantur, tres tantum 

quartas partes longitudinis pollicis Hollandici 

£g j live partem tertiam Vermium majorumuie- 

vi avolaturorum, exaequent. 

Praeter binas Vermium fpecies, magnitudine 

tam inligniter diferepantes, eodem tempore ter- 

c. %. 11. adhuc ex argilla fimul eruitur fpecies, 

quae fpeciem minimam duabus propemodum 

tertiis partibus fuperat jfed, maximae compara¬ 

ta fpeciei, tertia parte longitudinis huic cedit. Ne¬ 
que hoc folum eft , quod inter Vermes iftos 

catur, ratione variae aetatis, diferimen; fiquidem 

vel aequaevi etiam & magnitudine & craflitie 

multum inter fe differant. Unde cum maxima 

Vermium fpecies in principio Junii, live eo tem¬ 

pore , quo evolare mox incipient, circiter tres 

latos pollices longa fit; media fpecies duorum 

pollicum longitudine paulo eft minor, minima 

vero vix pollicem aequat. 

Accedit & haec inter hofce Ephemeri Ver¬ 

mes notanda differentia, quod fpecies minutiffi- 

A%. I. ma non folum Alis aut quibufdam alarum 

Pullulationibus careat , fed ne vel minima 

quidem earum exhibeat indicia ; cum contra in 

altera horum Vermium fpecie Vaginulae Ala- 

t. %. 11. rum ^ jam in confpedtum prodeant; atque in 

fpecie maxima quam diftindliffime conlpicuae 
ƒ.%. III. £ntf, Fiofculum, qui paullatim increfeens fuo 

e calice prorumpit , referentes. ' 

CAPUT IIL 

9iien tyt dmn men u’c/ voorhj te lateH gapJt, eer 

men de ondervinding van het graven na dee/è 

Wurmkens in het voerk fielt; voant fy groeyen foo 

lang faam, dat, ah men defelve in het jaar daar aan, 

namentlyk in het begin van Widemaandt, cf JuniuSi 

dat de tyt is, als het Aas in Haft verandert, 'ityt 

de aarde graaft, fy maar drie vierde deelen van 

een Hollantfche dnymmaats a lengte vertoonen , of 

het derde deel van de b groote Wurmen, die nu haafi 

vlugtig fttllen fjn. 

Behalven deefe twee forten van Wurmen , foo 

merkelyk in groote verfchelende , foo graaft men 

op defelve tyt uyt de kley mg een c derde foorte, 

welk, de kleenfie forten ten naafien hy twee 

derde deelen overtreften wederom tegens de 

grootfie füorte vergeleken fynde , daar een derde 

deel by te kort febiet. Behalven dit onderfhejt 

van de Wurmen, ten aanfien van de tyt haarer ou-- 

der dom, foo verfchelenfe in groote en in dikte nog 

veel onder malkanderen , hoewel fe van defelfde 

ouderdom fyn. Soo dat daar de grootfie forte om-- 

trent het begin van Somermaant, of op die tyt als 

fy fullen beginnen te vliegen, omtrent drie duim 

lang is, daar is de middelfie forte wat korter, als 

twee duym breet; 'en de kleenfie haafi een duym 

breet. 

Nog foo is dit onderfcheyt omtrent deefe Haf- 

Wurmen, of het Aas, aan te merken, dat de d 

kleenfie foorte niet alleen fonder Vleugelen , 

eenige Uytpuylingen van defelve is, inaar datter 

ook gantfeh geen teekenen van gefien kunnen wer¬ 

den • daar in tegendeel omtrent de tweede forte 

van 'Wurmen deefe Kokerkens der Vleugelen al 

figtbaar worden , dewelke in de grootfie foorte van 

Wurmen heel f kennelyk fyn; ende als een bloem , 

die allengskens aüngroejende , ende uyt fyn knop- 

ken puylende is, haar vertoonen. 

CAPUT III. 

G^ddnam agat Ephemeri Vermiculus, O- 
vo exclufeis 3 & quonam utatur 

alimento. 

Wat de Haft-Wurm 5 of het Aas, be^ 
gint,uyt fyn Ey gekropen fyndej 

ende wat fyn Yoetfel is. 

Utatu dignum praeterea eft , quod Ver¬ 

miculi hi nunquam, aut faltem rariflime, in 

fundo fluminis,vel in medio aquarum, natantes 

obferventur. Sciunt equidem fatis velociter na¬ 

tare, & ferpentinis flexibus in aqua fefe agi¬ 

tant 3 dum fcilicet, capite nunc deorfum nunc 

furfum curvato, reliquum corporis fimilibus 

tortuofis convolutionibus & ferpentinis moti¬ 

bus promovetur. Attamen femper circa oras 

e Et is feer nauwkeurig alhier te weien , dat 

noyt, of feer felden , deefe Wurmkens on¬ 

der op de grondt van de rivier, ofte midden in 

hare wateren fwemmende bevonden worden. Want 

hoewel zy redelyk vaardig Weten te fwemmen; en¬ 

de een fimgs-gewyf beweging in het water maa^ 

ken; Dat fy doen met het hooft dm onder, dan op¬ 

waarts te buygen; waar op het vordere lichaam, 

in gelyke kronkelige bogten , en fiangagtige hewe- 

Oo o gingen^ 
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6c crepidines fluviorum reperiuntur , ibique in 

locis tranquillioribus habitant. Quo autem 

fundus, e quo eruuntur, plure pollet argil¬ 

la, eo Vermium horum major in illo nu** 

anerus invenitur. Neque tamen, nifi rariffime, 

eos extrinlecus fuper argilla confidentes , aut 

huic adhaerentes deprehenderis: verum intra 

argillam ipfam commorantur , in tubulis habi¬ 

tantes excavatis, oblongis, teretibus, non obli¬ 

quo , aut deorfum vergente, fed parallelo ad 

horizontem dudtu aequabiliter inforatis. Hinc 

van der Kracht apud Clutium redte ait, Animalcu- 

la haec in leparaiis aediculis habitare. 

Qiiemadmodum igitur Apes artificio mirifico, 

6c forte inimitabili, propria fua domicilia ex cera 

effbrmant: ita pariter Ephemeri Vermes oblon¬ 

gos hofce « excavatos tubulos fibi conficiunt , 

6c pro corporis fui mole in argilla efforant. 

Hinc ubi e tubulis fuis expelluntur hi Vermes, 

ut nonnifi plano fuper fundo , qui corpus 

ipforum haud ab omni parte fuffulcit, reptare 

queant j mox velocitatem fuam 6c ad progredien.^ 

dum aptitudinem amittunt : quamvis vel aqua 

etiam undique ambiantur, & natando femet fu- 

llentare valeant. Ita expertus fum, quando 

infignem horum Vermium numerum, diflecan- 

di gratia, fuis e tubulis extraxeram , eos conti¬ 

nuo retro in dorfum recidifle , atque pro- 

pterea lipothymiam veluti paflbs haud denuo 

fefe invertere potuifle. Cum contra, ubi in 

fuis foffulis verfantur , quam velociffime an- 

trorfium 6c retrorfum repere, omnique mo¬ 

do commode movere fe norint. Quin omnibus 

Vermium , qui in domunculis vel excavatis 

foraminulis degunt , fpeciebus id commu¬ 

ne efiè animadverto, quod intra fua receptacu¬ 

la celerrime femet movere queant, de iis 

vero exemti deliquium veluti patiantur: quem¬ 

admodum in Vermibus, qui in excavatis arbori¬ 

bus vivunt, videre mihi contigit j tum öc in illis 

Vermiculis, qui intra fructus ,in tuberculis fo¬ 

liorum , verrucifque plantarum reperiuntur. 

Notatu digniflimum eft, quod Cofliis, ficubi 

c domicilio fuo protrahitur, totum fuum cor¬ 

pus tela obtexat ; cujus telae adminiculo no¬ 

vum rurfus foramen in ligno fibi effingit: 

nulla enim ratione terebrare poflet, nifi fulcro 

quodam foret inftrudlus, contra quod cor- 

pus 

gingen, voortgefet nx>ort. Soo is het echter , dst 

/y altyt omtrent de kanten of boorden van de rivie¬ 

ren gevonden voorden, alwaar fy aan de fiylte baa- 

rer oeveren haar woonplaats hebben. Hoe dat de 

plaatfen , alwaar fy uytgegraven worden, kleiugtl- 

ger fyn, hoe deefe Wurmen in meerder meenigte al¬ 

daar gevonden worden. Evenwel vindtmen fe fel- 

den buyten op de kley ftten, of haar aan dejclvè 

vafl houden. Maar fy hebben binnen in de klcy 

felve haare wooningen: en dat in uytgeholde, lang¬ 

werpige en ronde pypkens , die niet jehuyns, of ne- 

dergamde , daar in uytgegraven fyn , maar regt 

en effen , volgens de vlakte van de gefigt-eynder % 

of Horizont. Hier op fegt vander Kracht feet 

wel by Clutius , dat deefe Dierkens in afgefhey- 

den huyskens woonen. 

Gelykerwys dan de Byen , door een verwonde- 

rens waardige en mogelyk onnavolgelyke kunji , 

haare eygene Huyskens uyt Was maaken: foo van 

gelyken worden deefe langwerpige 'uytgehulde Pyp¬ 

kens door de Haft-wurmen , of het Aas gemaekt^ 

ende na de grootte van bare lichamen in de kley uyt¬ 

gegraven. Waarom foo draa deefe Wurmen uyt ha¬ 

re Pypkens worden verdreeven, en dat fy niet ah 

een vlakke gront te bekruypen hebben, waar in haas- 

lichaam in alle fyden niet onderfteunt wort j fy 

haare vaardigheyt en bequaamheyt dan gaan verlig- 

fen: niet tegenjiaande, dat fy van het water ont¬ 

vangen worden t ende door middel van het fvoem- 

men haar kunnen ophouden. Soo heb ik bevonden , 

wanneer ik een groot getal defer Wtmnen , om dis 

te ontleeden , uyt Pypkens had getrokken s dat fy 

altyt omver op haar rug qimnen te vallen ; waar 

door fy als in onmagt lagen, om haar weer op te 

rechten. Daar fy in tegendeel, in haare Loop¬ 

graaf kens wefende , fer vaardig voor en achter¬ 

waarts weten te kruypen; ende haar op alderhande 

wyfen hequaamelyk te bewegen. Gelyk als ik das 

felve omtrent alle foorten van Wurmen , die in 

huyskens en uytgeholde gaaten leven , gemeen bc- 

vinde : dewelke binnen in de felve feer gefwint kun¬ 

nen voortioopen, maar daar uytgenomen fynde, als 

in onmacht komen te leggen : gelyk als ik dit on¬ 

dervonden heb omtrent de Wurmen , die in uytge¬ 

holde hoornen leeven: als rneede omtrent die Wurm- 

kens, die binnen in de vrugten, in de uytwajfchen 

der bladeren, ende in de vratten der planten , ge¬ 

vonden worden. Het is feer aanmerk^lyk , hoe 

dat een Houtwurm , wanneer hy uyt Jyn wooning 

getrokken wort, fyn gantfehe lichaam komt te be- 

fpinnen; door welkers middel hy fich weer op een 

nieuw een opening in het hout komt te maken. Dat 

hy anders niet en Jou kunnen doen , van wegen 

dat 
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pus fuüm apprimendo nixum facere vale 

ret. 

Efca, vel Ephemeri Vermiculus, extra do¬ 

munculam live tubulum fuum conftitutus, tam 

invalidus eft, ut, ficubi in aqua natans paullu- 

lum a motu ceflat, ilico perturbate admodum in 

fundum mergatur, ibique in dorfum refupina- 

tus procumbat. 
Ulterius deinde animadvertendum eft, quod 

Ephemeri Vermiculi mox, ac fuis ex Ovis pro¬ 

dierunt , ad didlas fuas domunculas aedifi¬ 

candas fe accingant; quae, uti memoravimus , 

longi funt redlique, quandoque tamen incur¬ 

vi & obliqui, tubuli cavi, five cavernae intra 

argillam. Hos autem tubulos pro magnitudi¬ 

ne 8c incremento corporis fui paullatim amplio- 

1'es majorefque faciunt; ut hinc Vermes adulti 

in majoribus ^, juvenculi in minoribus ^ habi- 
Tab.xin. tent. 

ïjhidjl'. Sapientiflimus Conditor hunc in finem ap- 

propriata ipfis membra conceflit : praeterquam 

enim , quod anteriores duo ipforum Pedes 

quodammodo, uti in Talpis vulgaribus, aeque ac 

Giyllotalpis , comparati fint; Maxillis etiam 

gaudent hi Vermes, quae duobus Dentibus in- 

ftrudlae , Cancrorumque forcipibus aliqua ex 

parte fimiles, ad tubulos illos m argilla commo¬ 

de apte excavandos apprime inferviunt. 

Hinc etiam ilico videbis terebrantes, ubi vel 

in tantillum argillae aqua miftae conjiciuntur. 

Quodfi vero haud fufficientem ipfis argillae 

quantitatem fubminiftraveris j haud tamen inge¬ 

nium fuum diflimulabunt, fed continuo argil¬ 
lam, qua gaudent, fuffodient, mox Capite, mox 

Corpore , mox Cauda fubter argillam reconditis, 

novas domunculas fibi paraturi. 

Pifcatores eXperiundo fibi conftitifle aflerunt, 

Vermes hos, cum aqua fluminis ab oris rece¬ 

dit, quoque humiliore & profundiore loco ar¬ 

gillam perforare; aqua autem denuo aflurgente, 

itidem altiora petere; quod equidem fummope- 

re neceflarium efle exiftimo; quandoquidem 

plurimis gaudent aeriferis trachearum fiftu- 

lis, quarum ope novum frequenter aerem hau¬ 

rire coguntur. Id autem facere non poffent, fi, 

aqua altius adfcendente , in. profundo permane., 

rent. 

Saepius obfervavi, quod, cum de tubulis fuis 

eruti humido fabulo imponebantur, multo magis 

amaverint extra aquam prorepere, quam in fun¬ 

dum fubter fabulum femet conferre ; cujus rei 

ratio 

dat hy dit Jleimfel, om fyn lichaam aah té perfen^ 

nootfakeljk van doen heeft. 

Het Aas is Joo machteloos huyien fyn huysken^ 

of Pypken, dat, 'wanneer als het in ^t ivater fwemt^ 

ende daar een ’weynig in ruji , het dateljk geheel 

omrdentelyk ^na de gront komt te daalent al’waat 

het dan op de rug valt en leggen hlyft. 

Maar om voort te gaan .,foo tnoet men nu aan^ 

merken dat de Haft-'wurmkens, foo dra fy uyt 

haare Eyeren gekroopen fyn, haar aanftonds begeven 

tot het bouwen van haar gefejde Hujskens; dewel¬ 

ke.^ alsgefegt^ lange ende regte, fotntyts ook krom¬ 

me] ende fcheeve uytgeholde pypen , of holligheden 

in de kley jyn. Die fy na de grootte en het aan-^ 

groeyen haarer lichaamen allenkskens wjder en 

grooter maaken; foo dat de oude Wurmen in a groo- 

te, ende de jonge in kleender b Pypkens veoonen. 

Tot dit eynde, foo heeft de alwyfe Schepper haar 

bequaame ledematen meede gedeelt. Want behal- 

ven dat hy de gefialte van haar fpee voor- 

fle Beenen, eenigzins met die van de ordinaire Mol¬ 

len^ als ook met die van den Kreekel of Veenmol, 

gelyk heeft gemaakt. Soo heeft hy deefe Wurmen 

nog verf en met tveee-tandige Kaaken , de fcharen 

der Kreeften eenigfins in maakfel gelyk: devoelke 

haar dienen.^ om de Pypkens in de kley makkelyk 

en bequaam uyt te hollen. 

Hierom fiet men ook , dat fy datelyk een gat 

maken; als fy maar in een we'ynig kley met water 

gemengt geworpen werden. En of het gebeurde ^ 

dat men haar geen kley genoeg en gaf; foo en kun¬ 

nen fy echter haar aart niet ontveynfen ; maar fy 

fullen gefladig de kley , die fy hebben^ omvroeteHi 

Ende dan het Hooft, dan het Lichaam , ende dan 

de Start onder de kley verbergende, geduurig nieu¬ 

we wooningen trachten te maken. 

De Viffehers icerfeekeren ons uyt haare ervaren- 

heytf dat als het water van de rivier daalt of cf- 

loopt, dat fe haar dan ook laager '^n dieper in dé 

kley inbooren; ende als het water weer ryfl ^ dat fè 

van gelyke weer hooger opklimmen : het welk ik 

oordeel ten hoogfte nootfakelyk te fyn, om de menig¬ 

vuldige Long-en Lucht-pypen van deefe Wurmen i 

waar door fe diktnaals nieuwe lucht dienen te fchep- 

pen. Het welk fy niet en fouden kunnen doen, in¬ 

dien fy in de diepte bleven , als het water quam té 

ryfen. 

Ik heb dikmaals ondervonden^ als fy uyt haat 

Pypkens gegraven, ende innatfandt gefet waar en ^ 

dat fy dan veel eer buyten het water kroopen, als 

dat fy haar na de gront, en onder het fandt, bega- 

Oo o a ven. 
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ratio 6c in argillae defeftu , 6c in aquae tepo- 

fc, qui force iplis inimici lunt, iira- efle vide¬ 

tur. 
QLiantum ad alimentum horumce Vermium 

attinet, difficillime id , nili adminiculante A- 

natomia , detegi potell; haec autem me docuit, 

argilla fola ipfos vefci. Qiiocunque enim tem¬ 

pore eos aperueris, fem per 6c in Ventriculo 6cin 

tenuibus aeque ac craffis Inteftinis argillam re- 

peries. Ut adeo idem in Vermibus his obtineat, 

quod in Tinea, quae eadem materie vefeitur, 

c qua domunculam fuam parat. 

CAPUT IV. 
I 

^amdiu Ephemeri Vermiculus alatur; 

quamobrem Efca vocetur ; ér quam 
vivax fitf 

EPhemeriOvo, Verme,pabuloque confide- 

ratis, proximum eft videre, quanto tem¬ 

poris fpatio Vermis ille nutriatur. Quamvis 

autem paradoxum videatur determinare velle, 

quoufque Animalis cujufdam, quod in terra 6c 

fub aquis reconditum vivit, nutritio protrahatur: 

attamen ex diverfis Vermium horum magnitu¬ 

dinibus , quas ante memoravi, problema hoc 

folvi poteft. Quum enim fpecies eorum mini¬ 

ma , per anni fpatium enutrita , quo tempore 

fpecies maxima ad volatum fefe accingit, tres 

quartas pollicis Hollandici partes longitudine 

exaequet j fpecies vero media fefqui pollicem 

tunc longa Iit : fequitur hinc, quod Vermis 
quilibet triennii fpatio nutriatur, priulquam ob¬ 

eundae mutationi fuae aptus evaferitj quando¬ 

quidem , qui hanc tertio anno ordiuntur, maxi¬ 

mae fpeciei Vermes duorum cum dimidio pol¬ 

licum , live digiti propemodum, qui auriculari 

proximus eft, longitudine gaudent. 

Maximi hi Dianae Vermes plene enutriti fuis 

c tubulis in aquam fe conferunt, atque deinde 

in aera j prout infra exponam. Verum uti fuus 

cuilibet hoftis eft; ita Vermes illos eo mox 

tempore , quo mutationem fubituri aquas pe¬ 

tunt , Pifces perfequuntur : quum vero deinde, 

mutatione fun£l;i,ex aquis in aera ffimet efferunt^ 

Avesftatim illis inhiant. Quod quidem a Nautis, 

Pifcatoribus, aliifque Hominibus, Rhenum acco¬ 

lentibus, animadverfum fecit, ut haec Animalcula 

deinde, loco Efcae , ad capiendos Pifces fuerint 

adhibita. Atque hinc eft, quod ifti Vermes cir¬ 

ca Vicum Batavoduri, Culemburgi, aliisque in 

locis, Efcae live Ripariae Efcac nomine infignian- 

tur. 

Hetgeen fy fchynen te docn,/oo uyt gehrek 

van kley ^ ais om de lauvtheld van het iit ater ^ dat 

haar nadeelig fihynt te fyn. 

Wat nu het Voetfel dee fer Wurmen belangt, dat 

felve is fwaarlyk uyt te vinden, ten fy alleen door 

hulp van de Anatomie of Ontleeding; dewelke mj ge~ 

leert heejt, dat het alleen Kley is, die fy eeten. Op 

wat voor tjden dat men haar opent, vind men al- 

tyt Kley ,foo in de maag, als in de dunne ende de 

dikke darmen. Gelykerwys dan de Mot hy defelfde 

floffe leeft, daar by fyn woning uyt maakt, foo doet 

ook bet Aas. 

HET IV. HOOFTSTUK. 

Hoe lang de Haft-wurm gevoet wort; 

om wat reeden hy Aas genoemt wortj 

en hoe fterk hy van leeven is. 

GËfen hebbende het Ey , de Wurm, ende het 

Voetfel van het Haft, foo gaa ik over tot 

den tyt, hoe lang hy gevoet voort. Ende hoewel 

het vreemt Jchynt den tyt van het voeden eens Diers, 

dat binnen in de aarde ende het water verborgen 

leeft, te willen hepaalen: Joo is het echter, dat uyt 

de aangewejen verjehillige groote deefer Wurmen, 

de begeerde tyt fou gereekent kunnen worden. Want 

alfoo de Kleenjie Soorte , na een jaar voedens , en 

wanneer als de Grootjie begint te vliegen , drie 

vierde parten van een Hollantfche duym-maat lettgte 

heef, Ende dat de Eweede Soorte , als dan een 

duym ende twee derde deelen lang is. Soo volgt 

daar uyt, dat yder Wurm drie jaaren gevoet woi t, 

eer hy tot fyn veranderings tyt kan hequaatn fyn. 

Op welk derde jaar jnen de Grootfte Soorte lan 

Wurmen twee duym en een half lengte fet hebben. 

Het welk ten naaflen by de lengte van cle vinger 

naaf de pink uytmaakt. 

Deefe groote Haft-Wurmen genoegfaam gevoet 

Jynde, foo begeeven Jy haar uyt haare Pypkens in 

het water-, en van daar in de lucht, als ik wat la-- 

ger befchryvenfal. Maar gelyk Vr niemant fondey 

vyant is, foo worden fy op die tyt, wanneer fy 

baar om te veranderen te water begeven , datelyk 

van de Viffehen vervolght ; en hoeveel Jy uyt het 

water haar door vervelling in de lucht verheffen 

foo aafen daar terftont de Vogelen op. Het welk van 

fommige Vijfchers , of andere lieden, aan de oeve- 

ren der Rhyn woonende,aangemerkt fynde,gelegent~ 

heyt heeft verfchaft, om deefe Dierkens als een Aas, 

om daar meede te viffehen, te gebruyken. Het welk 

dan de waare oorfaak is, waarom dat men deefe 

Wurmen omtrent Wyk te Duurfiede, Cuylenhurg , 

end^ 
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tur-. C^ih & inde profeétum efl, quod Ani- 

malcula haec, cum poftmodum evolare incipe¬ 

rent, Volans five Volatilis Efca fuerint adpella- 

ta. Interim Rotterodami, Schonhoviae , & 

Dordraci, quae antiquiffima Hoilandiae urbs 

ell jAnimalculum iftud, ubi volatile evafit. Haft 

vocatur. Sic vero tandem tritiffiraum illud in¬ 

ter Belgas proverbium, Het isser zoo dicht» 

ALS Haft, quo confertiffima multitudo indica¬ 

tur, coortum eft: quum haec Animalcula muta¬ 

tionis fuae tempore, tara confcrtim volitent, ut 

aeque parum ,ac cadentes nivis flocculi, numerari 

valeant. 

Quocunque anni tempore, modo pifcatui fa¬ 

veat tempeftas, Vermes hi efcam praebent huic 

negotio aptiflimam: quoniam enim triennii fpa- 

tio in argilla degunt, priufquam, inftar Bom¬ 

bycum,in Animalcula volantia mirifico quodam 

modo mutentur- liinc quovis anni tempore, le¬ 

vi negotio, e fundo erui pofllint, & pifcatui 

adhiberi. Id tamen, cum aquae alte furrexe- 

runt, haud commode peragi poteft: necefliim 

enim tum eft, ut quis totus nudus femet in a- 

quam demittat; quod nonnunquam faciendum 

curavi, quo &; indolem horum Animalculorum 

inveftigandi, & internas eorum partes, ope 

Anatomes, examinandi haberem copiam, 

, Pifcatores ,quum hoc Verme ad Pifces hamo 

capiendos utuntur, hamum in caput, quae du- 

riflima ejus & firmiflima pars cft, infigunt. 

Quandoquidem vero admodum vivax is eft; hinc 
perpetuo, quem in aqua ciet, motu efcam con- 

flituit aptiflimam alliciendis Pifcibus, utinfi- 
diofum hamum devorent. 

Quam vivaces autem hi Vermes fint, inde li¬ 

cet conjicere, quod quendam aliquando acicula 

perfoderim, ut mortuum ficcarem; qui tamen 

die fequente etiamnum fuperftes erat: quam¬ 

vis infuper nodlis integrae fpatio in vafcu- 

lo urina pleno, in quod eum interficiendi gra¬ 

tia conjeceram , haefilTet. Interiiii ut vitae te- 

naciflimi fint, attamen e tubulis liiis protradti 

atque in aquam argilla miftam demifli, biduo 

haud fupervivere valent. Unde, qui Vermes 

hofce confervare vivos cupit,nonnifi in fabulum 

humidum, aut argillam madefadlam reponere 

eos debet; ita enim maximos per quatriduum, 

minores per o^iduum, vitam protraxifle vidi 

Aft 111 aqua penitus demerfi nulla ratione vivi 
permanere poffunt. 

Si Vermes hos peregre mittere quis defidcrat 

haud aha id aptiore methodo exfequetur, quam 

tubu. 

ende andere plaatfen, de naam "oan ,Aas , o/ Oever^^ 

aas gegeeven heeft. Gelyk ais daar ook uytgefproo-^ 

ten is, dat men deefe Dierkens , als fy naderhant 

qnamen te vliegen, de naam van VUegent oj Vlag^ 

ttg Aas heeft toegeeygent. Daar nogtans die van 

Rotterdam , Schoonhoven en Dordrecht , het ivelk 

de oudfie fiadt van Hollandt is, het Dierken vlie~ 

gent gevtorden fynde.^ Haft noemen. Waar uyt eyn^ 

delyk dit overal bekende Neerlandts Jpreekvjoort 

gehooren is. Het isser soo digt, als Haft. 

Want deefe Dierkens vliegen op de tyt van haar wr- 

andering in fuiken menigte , dat fy, als de nederda¬ 

lende fneeuve-vlokken ontelbaar fyn. 

Op alle tyden van het jaar, als het maar goet 

veeeder om te vifchen is, foo fyn deefe Wurmen 

daar een beqnaam Aas toe. Want al foo fy drie jaa- 

renin de kley leeven^ eer fy, als de Syde-veurtnen, 

heel veonderlyk in vliegende Dierkens vervellen s 

foo kunnen Jy, tot allen tyden van het jaar, bequaa- 

melyk uyt de grom gegraven voorden , om daar 

meede te viffchen. Dat echter in hoog voater nie^ 

makkelyk en is te doen ; alfoo het dan noodig is , 

fg heel naakt te ontkleeden; dat ik fomtyts uyt cu- 

rieusheyt heb laaten doen: foo ■ om den aardt deefer 

Dierkens te onderfoeken, als om haare invoendige 

leeden, door de Ontleeding na te fpeuren, 

De Vijfchers, als fy deefe Wurmen om te henge^ 

den gebruy ken, foo hechten fy haar angel in V hoof 

van defelve , alfoo de wurm daar het hartfte ende 

flerkfte is. En naademaal dat hy lang-levent is, 

foo dient hy door de beweging, dte hy ge duur ig in 

water veroorfaakt, tot een bequaam Aas , om de 

bedriegelyken angelhoek de Viffchen te doen infok¬ 
ken. 

Hoe flerk van leeven dit Aas is , kan hier uyt 

afgenomen .worden , dat, als ik hem eens om te 

dooden, ende dan te droog en , met een fpelt door- 

boorde, hy echter des anderen daags nog leefde, 

niet tegenjiaande hy den heelen nacht over in een 

kopje met pis , otn hem te doen fleryyen , was ge- 

wurpen geweefl. Dan hoe flerk datfy van leeven 

fyn, foo kunnen fy, wanneer fe uyt haar pypkens 

getrokken worden, en in water met kley gemengclt 

gewurpen, geen twee daagen leeven. Waarom als 

men deefe Wurmen in V leeven wil behouden ■, foo 

moet men haar niet als in vogtig fand , of genatte 

kley fetten. Waar in ik de Groote vier daagen heb 

ften leeven, ende de Kleene agt daagen. Maar heel 

onder het water kunnen fy gantfchelyk niet in H- 
leeven blyven. 

Om deefe Wurmen te verfenden ,foQiJfer niet beet er, 

als eenige pypkens van het grootfiè riet te Jamen te 

bin- 
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tubulos quofdam dc arundine maxima paratos 

inter fe colligando,atque operam dein dando, ut 

Vermes in hos fefè conferant; Alias enim vix 

commode transmitti poterunt; quoniam temere 

inter fe mutuo difeurrendo facile femet invicem 

laedunt. Quin dióta ratione etiam haud difficul¬ 

ter m alios fluvios translocari poffentj quemad¬ 

modum in Ichthyotrophia transferri Pifces fo- 

lent. 

CAPUT V; 

Efcae Partes externas, Colorem ^ morum- 
que & indolis ejus Differentiam de^ 

‘¥b’'Phemcri Vermem accurate contemplatus 

i j in quatuordecim dilfindtum effe obfer- 

vo annulares corporis fedtiones, five incifuras; 

quarum prima Caput,tres fubfequentes Thora¬ 

cem, reliquaeque decem Ventrem una cum ad¬ 

haerente Cauda conftituunt. 

.Xlii. In Capite « confideratu digni funt Oculi a, 

qui uniformi 6c aequabili veftiuntur tunica, te¬ 

nuibus utrinque Pilis fetaceis ftipati. Quando 

Vermis veterem cutem proxime mutaturus eil:,ae_ 

quabilem illam tunicam paullatim de Oculis vi¬ 

demus abfcedere; Oculique,cum volatile evadit 

Animalculum , reticulati , quemadmodum in 

Mufeis, comparent. Paullo inferius, fub ocu- 

lis, tenella confpiciuntur Cornicula bb, acute 

convergentia, atque in jundluras live articulos 

divifa. Sub his dentatae Forcipes five Maxil- 

c. lae c cernuntur,Os conftituentes ;circa quarum 

principium,fubtus5plures adhuc aliae particulae 

pilofae 6c membranaceae, illis, quas in Gam¬ 

maris 6c Squillis videmus, aliqua ex parte fimi- 

les, in confpedlum prodeunt. 

Primo Thoracis Annulo anteriores duo adfixi 

a. funt Pedes quorum 6c fabrica 6c articuli, c 

quibus conflant , notari merentur. Fabrica 
quodammodo talis efl, qualis in Animalculis, 

quae terram fuffodiunt, obfervatui'; Unde & 

fortiffimus, quo pedes hi pollent, motus ad ex¬ 

teriora tendit ; cujus ope terram , Talparum 

more, tanto commodius fub fe exfcalpere 6c re¬ 

movere poliunt. 

Quilibet deinde Pes cx quatitor compofitus 

efl Articulis, unoque Ungue. Primus. Arti¬ 

culus Pedlori adfigitur. Alter huic pro¬ 

ximus nonnihil incurvatus efl: quod ipfum 6c 

in Tertio obtinet, qui, prae reliquis, e materie 
paul-. 

binden, en de Wurmen daar te doen inkopen. Het 

'Welk, aljoojy andsrjints door malkanderen kopen, 

ende dat Jy baar lichtelyk quetfen , foo hequaame- 

lyk niet te doen is. Op deeje 'wyje fiu men fe lig- 

telyk in andere rivieren kunnen verplaatfen , gelyk 

als men dat met de Vifch 'wel doet, die men in Vy~ 

vers over feti 

het V. HOOFTSTUK. 

De iiytwendige leeden van het Aas wor-^ 
den befchreeven: haar coleur of ver 
als meede het onderfcheyt van haar 
aardt en manieren. 

HEt Aas nauwkeurig be/iende , joo bevind ik, 

dat het ge deelt is in veertien ringwyfe in¬ 

kervingen , of inkeepingen des lichaams Waar 

van de eerjle bet Hoof ; de drie volgende de Bof} 

ende de laatfte tien de Buyk met fn aanhangende 

Starten maaken, 

In a Hooft fyn aanmerkelyk de Oogen a, de¬ 

welke met een eenparig effen vlies bekleedt fyn en 

aan weerfyden fyne borjlelagtige bayrkens hebben^ 

Wanneer als de Wurm op fyn vervellen ftaat, fiet 

i7ten dit effen vlies allengskens van de oogen afivy- 

ken; dewelke ,wanneer het Dierke vliegende wort , 

haar even, als in de Vliegen , netsgewys vertoonen 

Wat laager, en onder de oogen, vertoonen haar de 

[pits toelopende ende teere bb Hoornkens ; die in 

geleedingen of articulatien verdeelt fyn. Daar on¬ 

der fet 77ien de c tandige Schaar en of Kaaken , die 

de77 Bek 7nake77: aan welkers heffzfel haar 7iog ver- 

fcheyde ande7‘e hayrige en vliefige deelkens van on. 

deren vertoo72en ; dewelke rnet die geene, die 77ien 

in de Kreeften e72de de Garnaatengewaar wot t , ee- 

nige gelyketiiffe hebben. 

Aan de eerjle ring in de Borjl fyn vajl de twee 

voorjle Beenen d. In defelve is aa7'merkelyk haar 

7naakfel; als tneede de geleedwgen , daar Jy nyt 

bef aan. Het 77taakfel kotnt ee77igfns over een 7net 

die Dierkens, die in de aarde vroeten. Waaro7n ook 

deefe voeten haare flerkfle beweeging na buyten heb¬ 

ben : wdar door fy de aarde , op de wyJe als de 

Mollen, te ge7nakkeljker weg graven. 

Vorder foo he'flaatyder Voetuyt vier geleedingen, 

ende een nagel. Het Eerfle Lidt is aan de Borfl vetf 

getnaakt. Het Tweede Lidt daar aan volgende is wat 

kr07nagtig geboogen; gelyk ook het Derde Lidt,dat 

een weynig hoorn-bee7Üger van maakfel is, als de 

an- 
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paiillo magb corneo-offea conftat, & fufco-ra- 

bris apiculis prominentibus, tanquam Denticu¬ 

lis, quos multi ad latera Pili llipant, inftruftus 

eft. Articulus quartus perpubllus eft, atqueUn- 

guicLilo armatus, Mufculi praetereaj horumque 

infertiones, heienitidiffime confpici pofliint,quo¬ 

rum ope corneo-offei pedum articuli elegantem 

in modum moventur. 

Ad alteram Thoracis inciiuram j qui tertius 

’ cft corporis Annulus, lumbofque proprie con- 

Tab.Xlll. ftituens fcutiformi Oliiculo corneo, tam fupra, 
%■ IV. d. quam infra, contegitur, fecundum par Pedum d 

haeret, qui ex quinque Articulis unoque Un¬ 

gue conflati, &paffim Pilis inftrucli funt.Paullo 

magis retrorfum Folliculi five Vaginulae <?, in 

^quibus primum Aiarum par reconditum eft, utro¬ 

que a latere confpiciuntur. Ffltulis hi Folliculi 

aeriferis hinc illinc intertexti funt, quae in ex¬ 

terna eorum fuperficie tanquam vulgares venu¬ 

lae five nervuli comparent. Qijum exuvias fuas 

mox depoliturus efi; Vermis, Alae intus haeren¬ 

tes, miro & eiegantifiimo modo complicatae 

per externas hafce tunicas five folliculos fuos 
tranlparent. 

Porro ad tertium Thoracis, qui quaftüs eft 

corporis, Annulumpar fecundum Alarum, quae 

multo minores funt, & a pari primo penitus ob¬ 

teguntur, cernitur. Id ipfum Alarum par pri¬ 
mum binos itidem Pedes poftremos ex parte te¬ 

git, qui ex quinque pariter Articulis unoque Un¬ 
gue conftant, pluribus Pilis exornati. 

Primus Abdominis AnnuluSj five quinta cor. 

poiis incifura annularis totam femet aequabilem 

laeveinque exhibet, neque pedes, alas, aut a- 

ha quaepiam, fibi conjuncta gent. Sequenti¬ 

bus autem fex Annulis quam elegantiffime utrin- 
fd- que adfixae funt Branchiae//*^ perpetuo mican¬ 

tes, trepidantes 1, motuque tremulo palpitantes 3 

quarum adminiculo Vermem natare perperam 

exiftimat D. Clutiitsi nam particulae hae prae¬ 

ter omnem dubitationem Animalculi iftius Bran¬ 

chiae funt. InAftacis, Cancris, & Sepiis,quae 

Animalia in plurimis ad Infedtorum fabricam 

accedunt ^ particulas illas eodem fere modo con- 

fti Lidlas atque collocatas obfervamus: quan- 

quam hoc intercedat difcrimen , quod in Can¬ 

cris & Aftacis duro, quo dorfum veftitur , fcuto 

conclufac, atqu'e in hiSjaeque ac in Sepiis ^altiore 
intra corpus loco, quam quidem in Ephemero 

litae fint. In icone hujus Vermis a Crachtio 

data duodecim quolibet a latere exprimuntur 

Branchiae: qui error ex finiftra perceptione vi¬ 

detur 

] anderen, cride met hrnynroode en de uytfleekendè 

\pmtkens, uls tanden verjien, die veel hayrkcns aan 

de fyden hebben. Het Vierde Lidt is fcer kleen , en-^ 

de met een nagelken gennapent. Seer net fyn nog 

aldaar de Muskelkens , of Spierkens, met haare in~ 

plantmgen te fien. Die feerr aardig de hoorn-bee^ 

ninge geleedingen der voeten bewegen-. 

Aan de tvoeede inkervinge des Borfts, Jynde dé 

derde Ring van het lichaam, die eygentlyk de Len¬ 

denen wil uytbeelden, ende dewelke met een fchilt- 

achtig hoornheenken , foo van hovenen , als van on¬ 

deren bedekt is, vertoonen haar het d tweede paar 

Beenen , tiyt vyf leeden met een na^el hejlaande; dié 

hier en daar met hayrkens verfïen fyn. Wat meer 

naar achteren vertoonen haar aan wederfyden de 

Knopkens e of Kokerkens , daar het eerfle paar Vleu¬ 

gelen in opgefooten fyn. Defelve fyn hier en daar 

met luchtpypkcns doorweven ; die haar van huyten 

op defelve, als gemeene aderkens, of fenuen vertoo¬ 

nen. Als de VVurm op fyn vervellen flaat, foo fiet 

men de inwendige Vleugelen, wonderlyk en cierlyk 

gevouwen fynde, door deefe uytwendige vlieskens of 

knopkens derfelve heen fchynen. 

Vorder kan men aan de derde Ring des Borfls ^ 

fynde de vierde inkerving van het lichaam , het 

tzveede paar Vleugelen fien, die veel klecnder fjn^ 

ende van het eerfle paar gantfehelyk bedekt worden^ 

Gelyk defelve ook éenigfins het luatfle paar Beenkens 

bedekken, die mede uyt vyf Leeden met een nagel he- 

flaan, ende verfcheyden hayrkens tot vercierfel heb^ 

ben. 

De eerfle Ring des Buyks, of de vyfde ringwyfi 

inkervinge des lichaams, vertoont fig heel effen en¬ 

de glat: fon der dutter beenen, vleugelen ofyets an¬ 

ders mede vereenigt is. Aan de volgende fes Rin- 

gekens fyn, aan weerfjden des Buyks,feer aardig 

vafi gehegt ff de geduurig lillende ,wemelende, en¬ 

de bevende Kuvoen; waar mede dat de Heer Clu- 

tius oordeelt dat de Wurm fou fvtemmen 3 dan uyt 

misverflant s want deefe deelkens fytpgewiffelyk de 

Kaaken van dit Beesken. In de Krabben, Kreef¬ 

ten, ende de Zee-katten , die in feer veele dingen 

met het maakfel der bloedsloofe Beeskens overeen¬ 

komen, vind men deefe deelkens haafl op defelve zvy- 

fe gemaakt en geplaatfi. Hoewel met dit onder- 

fcheyt, dat fy in de Kreeften en Krabben , in het 

harde fchilt, dat haar rug hekleet , hefiooten wor- 

\den; ende dat fy aldaar hooaer in het lichaam 
- ^ 

\ds in het Haft, geplaatfi fyn: dat ook in de Zee¬ 

gatten foo gefchiet. In de af beelding van Kracht 

\fiet men aan yder fyde van de Wurm twaalf van 

j deefe Kuwen, uyt misverftam afgebeelt ; hoewel 

Pp P ^ daar . 
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detur ortus ede ; quum fèx tantummodo utrin- 

que, adeoque omnes fimul computatae duode¬ 

cim exiftant. 

Oólava deinde atque nona Ventris incifurae, 

quae duodecimum & decimum tertium corporis 

Annulum conftituLint, penitus aequales'funt & 

laeves. Has demum decima Ventris j dve po- 

ftrema & decima quarta corporis excipit incifura, 

tribus pilolis live fetaceis Caudulis g exornata: 

quibus accedunt duae adhuc Appendices incur¬ 

vae, in Foemellis haud adeo fpedtabileSjin Ma_ 

fculis autem fubtus nonnullis infuper aliis Ap¬ 

pendiculis ftipatae. 

Quantum ad colorem horumce Vermiculo¬ 

rum; minimi pallide caerulo, nonnihil ad viri¬ 

dem vergente, gaudent; qui tamen haud adeo 

ipfi Animalculo proprius dici poteft, fed potius vi_ 

fceribus tranfparentibus debetur. In omnibus 

autem hifce Vermibus Oculi ex fufco nigri¬ 

cant, Dorfumque pallide fufcis maculis, quae 

fetate increfcente paullatim magis nigrefcunt , 
guttatum eft. Os ipforum paliefcit, & fufco- 

rubris Denticulis eft inftrudtum: cujufmodi 

colore etiam pidtac funt, quae infra illos collo¬ 

cantur, Forcipes five Maxillae, duobus Den¬ 

tibus praeditae, partemque veluti Oris confti- 

tucntes. Partes corneo-ofteae, & Unguiculi 

Pedum itidem ex fufco rubent. 

Extuberantes Alae pallenteih fuum colorem 

fenfim cum flavefcente commutant, qui lapfu 

temporis in fpadiceo-caerulum, tandemque in 

fubfufco-nigrum abit. Univerfum Animalcuh 

corpus pallide flavo paullatim inficitur colore, 

& nigricantes in Dorfo, qua id fupernam Ven¬ 

tris partem conftituit, maculae pedetentim fatu- 

ratiorem in colorem tranfeunt. 

Ulterius admodum notabile eft horitmce Ani- 

malculorum ratione fexusdifcrimen. Mafculo e- 

nim vel duplo majores funt Oculi«, quam Foe- 

• mellae Corpus tamen Mafculi plerumque mul¬ 

to eft minus ,quam Foemellae :.id quod in omni¬ 

bus Infedlis, quoufque mihi obfervare licuit5 

obtinet; atque a prudentifliraa Natura, vel po¬ 

tius a Sapientiffimo Conditore ita conftitutum 

efle videtur, ut ingenti Ovulorum numero tan¬ 

to amplior locus concederetur. Mafculo autem 

longiflimae iterum funt Caudae, &: praeter has a- 

liae adhuc tres quatuorve Appendices, partim ad 

latera, partim infra collocatae, quae inFoemel- 

ia vix ac ne vix quidem confpici poflunt. Mas, 

quem in Tab. XIII. fig. iv. depidlum fifto, 

maximus eft omnium , quos unquam vidi; 

quam- 
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daar aa^i -a^eerfyden maar Jes fyn , ende in alles 

maar twaelf. 

Vorder fio is de achtjle ende de negende inkee- 

ping des Bnyks , dat de fwaaljde ende de dertiende 

Ringh des lichaams is, heel effen endeglat. Alviaar 

dan de tiende inkeeping des Buiks , oj de lefie, en de 

veertiende inkerving des lichaams, met g drie hay- 

rtge of borjielagtige Staartkens , verciert voort. 

Waar by nog twee kromgeboogen Aanhangfielen haar 

vertoonen ,die in deWyfkens foo figthaar niet en fyn, 

ende van onderen in de Mannekens noch eenige an¬ 

dere Aanhangfelen by haar hebben. 

Wat de Couleur of Teekening van het Haft aan¬ 

gaat, defilve is in de kleerfie Wurmkens bleek- 

blaeuw, een weynig na het groen trekkende. Dat 

echter veel eer van de doórfchynende ingewanden ^ 

als van de eyge tcekenmg van het Dierken voort¬ 

komt. Vorderfyn de Oogen in alle deefe Wurmen 

bruyn-fwart, ende de Rug is met bleek-hruyne 

vlakskens geflippelt: dewelke in hooger ouderdom 

allengskens fwartcr worden. De Be^k van deefe 

Dierkens is bleek, en met bruyn-roode Tantkens 

verfien: gelykerwys ook Jjn de tweetandige Schaa- 

ren of Kaaken, die onder defilve haar plaats heb¬ 

ben ; ende als een gedeelte van de Mom fichynen te 

maaken. Soo fyn ook de hoornbeenige deelen, ende 

de nagelen der Voeten bruyn-root. 

De uytpuylende Vleugelen veranderen allemrskent 

van een bleeke verw in een geelachtige , die metter 

tyt in een bruyn-Blauwe coleur verfchieten , tot Jy 

ten laatften bruyn-achtig fwart worden. Het ge- 

heele Dïerke krygt metter tyt een bleekgeele verw 

op fyn lichaam, ende fwartagtige vlakken op de 

rug, die het bovenjie gedeelte van de Buyk uytmaa- 

ken, die worden allengskens in hooger couleur ver¬ 

andert. 

Vordert fio is fier aanmerekelyk het onderfiheyt 

van aardt ’of gejlaght in deefe Dierkens. Heb¬ 

bende ^ het Manneken wel tweemaal grooter Oogen, 

als het Wyfken Het lïchaatn van\ het Manneken is 

gemeenlyk veel kleender, als dat van het Wyfken. 

Het welke na myrte ondervindingen in alle de bloe. 

deloofi Dierkens plaats grypt i ende om het groot ge¬ 

tal van de Eyeren een ruymer plaats te geven, 

foo van de voorbedachte natuur, of anders den Al- 

wyfen GOD, befelt is. Vorders foo heeft het 

Mannefe de langfte flaarten, ende dan noch drie of 

'vier andere aunhankfilkens, die in het Wyfken qua- 

lyk ftchbaar fijn; en waar van eenige aan de fjde, 

andere van onderen, te fienzjn. Het Manneke,dat 

in de vierde afbeelding op de dertiende plaat ver¬ 

toont is, is het groütfe, dat ik oytgefienheb; hoe¬ 

wel 
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qiUmvis’Focmcllae rcperiantur co longe majo¬ 

res. 

Quantum ad Indolem atque Mores hujufce 

Animaiculi attinet; perpaucum eft, quod ex- 

periundo difcere potui, ld foluni affirmare au- 

fim, quod inter omnes Infedlorum Ipecies nul¬ 

lam unquam manfuctius aut innocentius ifto ob- 

fervaverim. Qtiocunque enim modo tradtatur ^ 

femper tranquillo veluti animo cft^fibiquc reli- 

clum mox ad labores fe confert, atque domun¬ 

culam libi fodere adgreditur. In minima tan¬ 

tum fpecie animadverti, quod, rudius contredta- 

ta, caput verfus pedlus incurvet i, feque nonnihil 

rigidiorem faciat. Inter omnes hujus Animai¬ 

culi adfiones nulla mirabilior eft, quam Bran¬ 

chiarum, quae corpori ejus utrinque “ adhaerent, 

agitatio: hae enim tam ordinate, diftindte & in- 

defnenter palpitantes commoventur, ut mens, 

motionibus hifce non comprehenftbilibus inten¬ 

ta, prae admiratione quali obftupefcat. 

CAPUT VI 

Efhemeri Internanim Partium Ana- 
tome. 

OVo, Verme ^ Pabulo, Aetate, Partibus 

externis, atque Indole noftri Animaiculi 
breviter dcfcnptis, ad mutationem ejus expli¬ 

candam facilis nunc foret tranlitus. Verum 

quandoquidem catam fubito perficitur, ut pro- 

pemodum non nili in duarum tunicarum depoli¬ 

tione , nonnullorumque membrorum explicatio¬ 

ne confiftat; hinc ad diferimen ,quod Eleam inter 

& Ephemerum, id eft, inter Vermem natantem, 

Iiuncque iplum volantem datur , diftindtius in- 

telligendum magis conducere exiftimo, fi prius 

Internas ejus Partes defcnbam : idque vel eo ma¬ 

gis , quoniam illae ipfae partes fub utraque hujus 

Animaiculi forma animadvertuntur. 

Quamvis igitur internas Efcae partes de- 

feripturus viam aggrediar a nemine hadtenus, 

quantum fcio, tritam j haud tamen, juxta CA- 

tii exemplum, de librorum , hoc de themate 

agentium, raritate querar; praeterquam enim 

quod Natura luorum ipfa miraculorum optima 

fit interpres; Libri etiam eo fakem ufque admit¬ 

tendi funt, quotifque naturalium phaenomen^v 

veritatem exprimunt. Unde illos fane doleo, 

qui aliorum experimentis freti innumera fic 

figmenta in animum inducunt, fuofque infuper 

Ledores lifdem decipiunt. Deinde etiam fieri 

haud 

A T U R A Ê. ‘ Hf 

vicl daar fiog veel gvooter V/yfkens getondeh 

den. 

Wat nu den .Aardt ende den Ommegank van dit 

Dierken aangaat; daar heb 'tk Jcer veeynig onder-^ 

vindmg van. Alleen kan ik verfeekeren , dat ik 

nooit goedaardiger of onnofelder Dier ken , onder alk 

foor ten van hloedeloofe Beeskens^ aangetrotfen hehi 

Hoe feer men het handelt.^ het is altyt voel te we¬ 

den ; ende aan Jyn felfs gelaaten fynde ^foo keert het 

datelyk tot den arhejt .y ende tot het njtgraven van 

een huysken. Alleen in de kleenfte fborte heb ik 

gemerkt y dat als men fe voat hart aantafi , fy dan 

het hooft na de borfi buygen ; ende haar eenigfns 

flyf maaken^ Onder alles voat het doet , Joo en 

ijjer niet vervoonderlyker, als de bevoeeging van fyn 

Kim en of Knaken, die het aan weer fy den van fyn 

lichaam ^ fes heeft: dewelke foo ordentelyk , on~ 

derfcheydelyk , ende gednurig wemelende beroert 

worden, dat het verftant, in het bemerken van die 

onbevattelyke bewegingen , door vervoondering als 

flil ftaat. 

HET VI. HOOFTSTUK. 

De Ontleeding van de Inwendige Deden 

van het Flaft. 

HEt Ey, de Wurm , fyn Voetfel, fjn Levens- 

tyt, fyn uyterlyke Lee den, ende Jyn Aart 

kortelyk befchreven hebbende: foo kon ik nu bequa- 

melyk fyn verandering ajhandelen. Dan al foo de- 

felve foo fchielyk in fyn werk gaat, dat fe haaft 

niet en heftaat, als in het afftroopen van twee vlie- 

fen, ende het uytrekken van Jommfe heden : Joo 

oordeel ik het beeter te fyn, om foo veel te netter 

het onderfcheyt te verftaan tuffeben het Aas en het 

Haft; dat is ttilfchen de wurm Jwemmende , ende 

defelve wurm vliegende ; eerftelyk fyne Inwendige 

Leeden te befchryven; te meer al foo wy defelve he¬ 

den , onder beyde de geftaltenijfen vai^ dit Dierken, 

aewaar worden. 

Terwyl ik mj dan tot de befchryving van de in- 

’ wendige deelen van het Aas begeeve : ende dat ik 

een weg injlaa, van nie'mandt ooyt, dat ik weet- 

betreeden : foo en wil ik echter met Clutius de 

fchaarsheyt der boeken omtrent deefe faak niet' be¬ 

klagen. Want behalven, dat de Natuur ons het aK 

derbequaamfte haare wonderen felver ontdekt, foo 

fynde Boeken maar voor foo verre aan te neemen, 

als fy met de waarheyt van de natuurlyke vertoonk- 

gen overeenkomen. Soo dat ik die geene beklaag, 

dewelke, op de ondervindingen van anderen fteu- 

nende, baar oneyndige vülfcbeeden door dejelve ko- 

Qq q men 
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haud poteft, ut quis, fok fua nixus intelligen- 

tia atque judicandi facultate, in tanta experimen¬ 

torum diverfitate, redum veritatis tramitem in' 

flftat; atque incorrupto judicio aequam de alio¬ 

rum obfervationibus fententiam ferat: praefer- 

liin, quoniam experimenta omnium certiffima, 

nifi noftro judicio, vel potius praejudicio, refpon- 

deant, animo obftinato reprobari cernimus. 

Hinc ad rem ipfam potius provoco; quamvis 6c 

caufari polfem, quod fatis magno Vermium nu¬ 

mero deftitutus Anatomen eorum ad fummam 

perfedionem deducere haud valuerim ; ut 

hinc vel mihimet ipf haud ubivis heic fatisfaciam. 

Verum poftmodum didici, quod Opera DEI 

aeque fint inexhaufla & incomprehenfibilia, ac 

ipfa Ejus Natura;ut adeo Opera iilhaec haud a- 

lium in finem a nobis perluftrari debeant, quam 

Ut,nofi;rae in illis ignorantiae admiratione humi¬ 

liati, ad eorum Conditorem adorandum, atque fin- 

ccro amore profequendum, compellamur. 

Ut itaque , quantum par efl, clariflime obfer-: 

vationes meas ob oculos ponam, methodum fi- 

mul enarrabo, qua anno 1670. ufus fum ad ve¬ 

ram partium Efcae Anatomen inftituendam: 
haud enim animus mihi eft vel me ipfum vel a- 

lios ulla ratione decipiendi. Antequam vero ad 
internarum partium i deferiptionem progrediar 

in memoriae adjumentum breviter enumerabo, 

quaenam partes extrinfecus in Ephemeri Vermi¬ 

culo animadvertendae fint 3 tum qualefnam in¬ 

ternae partes in Mafculoj quales in Foemclla, 

mihi occurrant. 

Partes Vermiculi Externae funt Caput, Cra¬ 

nium, Cornicula, Oculi, Dentes, Os, Lin¬ 

gua una cum pilofis fuis Membranulis, quae fi¬ 

rn ili modo, adin Gammaris, fefe habent3 Pe¬ 

plus, Pedes, Ungues, Alae, Venter, & quae 

ad eum pertinent 3 fuperiores duodecim Bran- 

chiae3 inferiores decem Remuli natatui infervien- 

tes3 Caudae fuis cum Appendicibus, tanderaque Fi- 

Ilularum Pulmonalium fub Pedlore Apertiones, 

Partes internae Mafculi funt praeter Sangui¬ 

nem atque Tunicas, Mufculi, Pinguedo, Ven¬ 

triculus, Inteftina, Fiftulae Pulmonales, Cor, 

Medulla Spinalis, 6c Vafa Spermatica. 

InFoemella eafdem modo recenfitas partes in¬ 

venio, folo hoc intercedente difcrimine3 quod, 

joco Veficularum SpermaticaiTim five Ladtium, 

Ovarium heic confpiciatur, tenuibus membra¬ 

nis, quae plurimis fiftulis aereis pertextae funt, 

circumdatum. 

Quum autem internas Capitis partes, atque 

Ocu- 

j 7nen in te heelden , ende haare Leefers door defeU 

ve te verleiden. Ten anderen, fo is het ook onmoge-^ 

Ijk, om in de verfcheydentheyd der ondervindingen^ 

alleen door Jyn begrip en reeden^het rechte padt der 

voaarheyt te houden: ende om met een onvervalfcht 

oordeel over de opmerkingen van anderen een billyk 

vonnis uyt te fpreeken. Te meer, nademaal voj de 

alderfeekerfte ondervindingen ^ als fe met ons oor-» 

deely ofveel eer vooroordeel.^niet overeen enkottmi^ 

hartnekkig [ien vervoerpen. Waarom ik my beroep 

op de Jaake Jelfs, hoewel ik my fou kunnen beklaa- 

gen, dat ik door gebrek van genoegfaajtie Wurmen ^ 

de Ontleeding haarer deelen^ niet ten aldernauvojlen 

heb kumten doen. Soo dat ik mj Jelve hier en daar 

niet en voldoe. Dan naderhant foo heb ik geleert , 

dat de Werken GODS al foo ondoorfoekelyk ende on^ 

bevattelykJyn.^alsJyn eygenWeefen-.voaaromwy deefg 

werken voor niet verder behoeven te\bcfchouwen., als 

om , door de verwondering van onje onwetentheyt in~ 

defelve^ hem den Maaker daar in aan te bidden^ en¬ 

de te beminnen. 

Op dat ik dan , foo veel mogeljk is , myne on* 

dervindingen klaar voorjlelle, Joo fal ik te gclyk ds 

manier ver haaien, die ik in het jaar \Gjo. gebruykt 

heb , om tot de waare Ontleeding der deelen van het 

Aas te geraaken: want ik en wil noch my Jelven , 

nog anderen, eenigjïns bedriegen. Maar eer ik nu 

voortgaatot de befchrjving der Inwendige deelen, foo 

fal ik tot hulp der memorie kortelyk^ optellen, wet 

deelen uytterlyk in het Haft-Wurmken aan te mer¬ 

ken fyn } ende dan welke Inwendige deelen ik in 

het Manneken, ende welke ik in het Wjfken, be- 

vinde. 

DeUyterlyke Deelen der Wimn'fn, het Hooft , 

het Bekkeneel, de Hoornkens, de Oogen , de Tan¬ 

den, de Bek, de Tong met fyn hayrige vlieskens } 

die fg op de wyfe, als in de Kreeften, vertoonen • 

de Borfi, de Beenen, de Nagelen, de Buyk met 

fyn toebehoorende bovenfie twalf Kuwen ; de on. 

derfte tien Vlot-Riemkens t de Staarten met haare 

Aanhangfelen; en eyndelyk de Openingen van de 

Longpypen onder de Borfi, 

De Inwendige deelen in het Manneken fijn behal., 

ven het Bloet, ende de Vliefen, de Spieren , het 

Vet, de Maagh, de Darmen , de Long-pypen, bet 

Hart, de Rug-graat, ende de Saat-vaaten. 

In het Wyfken, daar ik^ alle defelve deelen be. 

vinde, is alleen dit onderfcheyt> dat, in plaats van 

de Saat-blaaskens of Hom, aldaar de Kuyt ofEy er- 

flok te fien is ; die met dunne vlieskens , dewelke 

tnet feer veel lucht-pypkens doorweeven fijn , ont¬ 

vangen wordt. 

Maar alfbo ik de Inwendige deden van het 

Hooft,, 
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Oculos, ob dcfeftum Vermium &AnimaIculo- 

rum, haud fatis accurate examinaverim- haud 

multa de iis , neque & de partibus Tho¬ 

racis , utpote qui maximam partem Mufcuhs 

Pedum & Alarum repletur, fum didlurus. 

Qtiodfi Mafculus Vermis Ephemeri, quem 

ex Oculorum fuorum magnitudine facile eft 

dignofcere, prius fuper alTerculo ligni pinaftri 

in dorfum refupinatus, tenuiffimis deiii, quae 

reperiri polfunt, aciculis, nigra in charta aut 

linteolo, quod colorem fuum haud diffundit, 

defigitur; tunc e vulnere cuti inflidto tenuem 

ftatim Scaqueum ftillare humorem cernimus,qui 

hujus Animalculi verus eft Sanguis: quamvis ta¬ 

men nullo is rubore fit confpicuus;uti quidem in 

Inteftinis terrae obtinet, quorum fanguis aeque, 

ac in Quadrupedibus, colore rubro tindlum fe 

exhibet. Ad Cutem aperiendam aptius aliud 

haud novi inftrumentum, quam tenuem 6c fub- 

tilem forficulam : lanceolae enim, utut acutift 

fimae, heic minime conveniunt; quoniam fem- 

per quodammodo dilacerant & diftrahunt partes i 

maxime quidem , fi harum durities inaequalis 

eft. 

Ubi deinde fubtili & acuminato fcalpello,aut 

cufpide acutae acus, Cutis a partibus fubjeétis 

lente 6c patienter feparatur; mox in confpedtum 

prodit Pellicula inferior, tenuiflima atque mem- 

branofa. Haec fi poftmodum circumfpeéle re¬ 

movetur ; Mufculi Ventris fefe offerunt con- 

fpiciendos, tam qui ab una corporis incifura ad 

aliam fibris redlis exporriguntur, quam qui 

oblique & in tranfverfum protenfifunt: quin 

alii praeterea, movendis Branchiis infervientes, 

heic fimul cernuntur. Tunica vel Pellicula 

altera itidem fibrofa eft, & cum defcriptis modo 

Mufculis conjundta effe videtur. 

Poft Mufculos fequitur his adfixa Membranu¬ 

la quaedam fubtiliftima & tenuiflima , quam Pe¬ 

ritonaeum effe autumo. Circa & infra hanc Pin¬ 

guedo comparet, minutisconftansVeficulis, te- 
nuiflimis, albis, quae verum Pingue, fub fluidi 

olei fpecie, in fe continent. Qui Veficulas hafce 

oculo non armato contuetur, facile pro Pingue¬ 

dine ipfa eas habuerit; cum tamen non fint nili 

tenues & tenerj-imi facculi pingue continentes: 

prout in Homine aliifque Animantibuspariter ob¬ 

tinet. Patet id praeprimis, fi facculi hi pingui- 

feri, qui magnitudinis funt inter fe aequalis,mi- 

crofcopio confpiciuntur. Quo juniora funt Ani- 

malcula, eo Pinguedinem hanc diftinólius fpe- 

ftan- 

Hooft^ en 0ogen niet nmmkeiirig ge'noeg^ doW ge¬ 

brek van Wurmen en Dierkens , onder jogt hehbe $ 

föo fal ik daar van niet veel feggen gelyk als ook 

van de deelen der Borji , die voor het ineejie ge¬ 

deelte inet de kipieren der Beenen^en Vleugelen ^ver¬ 
vult /V, 

Wanneer als men het Manneken van een Haft- 

wurm, dat ligtelyk aan de grootte van Jjn oog en ^ 

te kennen is, met de fynfte naaltkens, die men kan 

vinden, op fwart papier, of lynvoaat, dat niet of 

en vervet, vafi Jieekt; ende het te voor en op een 

houte planksken tnet Jyn buyk om hoog gelegt heeft $ 

foo jtet men dutter datelyk op hèt quetfen van de 

huyt een dunne ende voateragtigé vogtighcyt uyt- 

fypen, dat het veaare Bloet van dit Dierkcn is; hoe¬ 

wel egter, dat hetfig niet root en vertoont, als wel 

in de Pier-wurmen plaats grypt, daar dit bloet, 

even als in de Viervoetige Dieren , van een roode 

couleur is. Om de Huyt te openen^ fbo en is niets 

hequaamer als een fubtiel fijn fichaarke alfoo de 

lancetten, hoe fcherp Jy fijn , hier niet te pas em 

komen i want Jy de deelen altyt eenighfins opjcheu* 

ren, ende van een rekken: voornamentlykfoofeuyp 

ongelyke hardigheeden bejiaan^ 

Vorder als men nu met eene fiijne ende fcherpe 

vliem, of de punt van een fpits gefleepen naait , 

langfiaam ende met verdrag, de Huyt van de ondcr- 

leggende deelen af/chtyt,/bo vertoont fig dadelyk het 

onderjie Vel, dat feer dun ende vliejig is. Het 

welk als men vervolgens met voorfgtigheyt opligt 

foo fet men de Spierkensof Muskelkensvande Buyk; 

en dat foo wel die Spier kens, die van de eene inker¬ 

ving des lichaatns tot de andere rechtdraadig fig uyu 

fit ekken i als ook dte, die Jchuyns ende dwars cc- 

plaatfljyn : ende ook nog andere, die tot de bewe¬ 

ging der Kuuwen behooren. Het tweede Vlies of 

Vel vertoont fig meede draadagtig ; ende het fchjn^ 

met de befichreven Spierkens verknogt te Jjn. 

Na de Spierkens volgt, en aan defelve is vafi ge- 

hegt, en feer fijn ende dun Vlieske, dat ik voor het 

Buyk-vlies neem. Waar omtrent ende onder fig het 

Vet vertoont; dat uyt kleene, feer dunne, en witte 

blaas kens befiaat; die het wuaragtfe vet in gefialte 

van een vloejende olie in haar bcfiujten. Als men 

deefe hlaaskens fonder vergrootglas aanjiet, foo 

Jou men feer ligt oordeelen , dat fi het vet felve 

waren; daar fe maar dunne ende over-teere beurs- 

kens Jyn , die het vet bevatten gelyk dat in de 

Menfchen, ende andere Dieren, meede plaats heeft: 

als openbaar wort, wanneer men deefe vetbeurskens, 

die van een even-bedeelige grootte fijn,met een ver¬ 

grootglas bef et. Hoe de Dieren jonger fijn, hoe be^ 

Qq q z qma- 
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öiandam exhibent, quum haec tunc fuper Mem¬ 

branis hinc iilinc adhuc difperfa haereat, nec 

adeo denfe coacervata fit, quam quidem in fe- 

nioribus contingit* 

Progrediendo dein ad Ventriculum hunc 
^ ab. XV. infequentia Inteftina, pervenitur. Vifui heic fe- 

* fe offert Oefophagus, vel alias fuperius Ventri¬ 

culi Inteftinulum , quod tenuis - inftar filamenti 

ab Ore five Maxillis, per Dorfum, 8c Thoracem 

defcendit, partemque Ventriculi fuperiorem five 

Stomachum confticuit* Qua Inteftinulum hoc 

cum Ventriculo conjungitur, plerumque angu- 

(t. ftius/3 id evadit atque ftringitur^ quemadmo¬ 

dum & circa inferiorem Ventriculi partem^ five 

Oftium inferius b eft videre. 

C-. Ventriculus ut ut diverfis e partibus con¬ 

flatus, tenui tamen & tenera conftare videtur 

Membranula, intus rugis vel plicis reticulatis in- 

ftrudta. Extrinfecus aequabilem is monftrat fu- 

perficiem, &;ad levorem expanfus eft, praefer- 

tim ficLibi cibis turget, aut tenuis ope tubuli vi¬ 

trei aere diftenditur. Venae atque Arteriae in 

co haud comparent, quandoquidem Sanguis ho- 

rumce Infè(5lorum aquei eft coloris, adeoque 

vafa,, quibus continetur, ab aliis partibus haud 

diftinguit: quae ratio eft,quod Animalcula haec 

Exfanguia fuerint appellata. 

Interim tamen obfervatur, quod Ventriculus e 

plurimis Tubulis, Vaforum Sanguiferorum ae¬ 
mulis, inftrudtus fit. At vero , fi microfcopio 

probe examinantur, patet, eos revera ramos po- 

Tab XIV efleFiftularum Pulmonalium ^-utpote quae 
fig. i.ae. non Ventriculo folum, fed& omnibus partibus 

externis, aeque ac interaneis corporis, canalicu¬ 

los aeriferos impertiunt. Unde vel ipfi etiam 

Pedes, pedum que Unguiculi, tubulis aereis gau- 

c. dent. Inteftina c Ventriculo fubiunfta, & fa- 

y bricae cC formae ratione tnplicia occurrunt. In- 

dcL curvatum nempe feu tenue Inteftinum dd-^ 

e. Craffum deinde, five Colon e; tandemque 

ƒ. Redlum /. Intra tenue Inteftinum, paullo profun¬ 

dius, verfus pofteriora, nonnullae confpiciun- 

tur Rugae lunatae, Valvulis Inteftinorum te¬ 

nuium Hominis, quas Annulares vocant Ana¬ 

tomici, haud abfimiles. Nonnihil inferius, qua 

Inteftinum craffum e e priore nafcitur, non- 

nullae cernuntur Striae oblongae, quae in Ani- 

malculo vivente vifii perquam elegantes funt, 

totidem quafi referunt villos mufculares, 

longos , in cavo Inteftini exporredlos, cum 

Echino,quae parseft Ventriculi Quadrupedum , 

quodammodo convenientes. Redum deincep 

In- 

j qiiaamer datje dtt vct vertoonen ; litant het ais daê 

op de Vlicjen hier en daar verfpreyt is ; ende foo 

digt niet op een gejlapelt, als in de Dieren van hco- 

ger ouderdom gebeurt. 

Voortgaande foo vertoont fig vervolgens de 

Maagh'^^met de daar aan volgende Darmkens: vtaar 

omtrent te Jten is de Keeldarm , of anders het bo~ 

venjie Darm-Pypke des Maags. Dat, in gejlalté 

van een dun draatken , van de Mont of de Kaaken 

door de Rug ende de Borji heen fchiet; ende het bo- 

venjie gedeelte van de Maag, oj den Spys-drager 

komt te maaken: daar dit Darmke met de Maa/r 

vereenigt vtort ,fet men het gemeenelyk a vernauim, 

of verengt te fyns gelyk men dat meede befpeurf 

omtrent het onderfte gedeelte van de Maag of an¬ 

ders b de onderfle Munt derfelve. 

De cMaag^ hoeveel fe uyt verfcheyde deelen zV 

famengefielt, Jbo fchynt fe echter te beft aan uyt een 

dun ende teer Vliesken, invoendig met rimpelkens 

of nette ployen befet. Van buyten vertoont fy haar 

heel effen ende glat opgefpannen , voornamentlyk 

foo fe vol eeten is} of met een fijn glaafe PypkeU 

vol lucht geblafen. Aderen en Slag-ader en kan 

men niet fien dat fe heejt ; ende dat van voegen het 

bloet deefer Dierkens ^ 't geen voateragtig is: voaa-t 

door alle het onderfcheyt van die deelen voeggeno- 

men voort: ende om voelke reden^ dat deefe Dierkens 

de naam van Bloedeloofe verkregen hebben. 

Evenvoelftet mcn^ dat de c Maag met verf heyde 

Pypkens, die als Bloedvaatkens haar vertoonen.^ver- 

fien is. Dan als men defelve met een vergrootglas 

voel nafpeurt, foo voort men openbaar, dat het tak¬ 

ken fyn van de b Long-pypen, devoelke haare lugt- 

aderkens niet alleen aan de Maag , maar felfs aan 

alle de uyterlyke deelen, ende de Ingewanden des 

Lichaams mede deelen. Soo dat felfs de Beenen, 

ende haare Naagelen met Lucht-pypkens verfien fyn^ 

De<^ Darmen aan de Maag volgende vertoonen haaf, 

foo door maak fel, als geftalte, driederhande. Als 

de ingeboogen of dd Dunne-Darm. De dikke 

of e Kronkel-Darm 3 Ende den regten of f Eyndel- 

Darm. Binnen in den dunnen darm ftet men 

voat om laag na agteren, eenige g halve maan voy-- 

fe Rimpelen , die haar vertoonen op de manier, als 

de Klap-vliefen in de dunne Darmen der Menfchen; 

alvoaarfj Rings-gevojfe Klap vliefen van de Ontlee- 

ders genoemt voerden. Wat lager , daar hy den 

e dikken Darm maakt, fiet men eenige langwerpige 

Striemen, of Streep en, die feer aardig in het leven 

haar vertoonen; ende als foo veel lange uytgeftrek- 

te mufculeufe draaden binnen in fjn hollighejt ma¬ 

ken; die eenigpns met het Boek , dat een deel van 

de Pensfak der viervoetige Dieren is, overeen ko¬ 

men.. 
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%• ƒ• ïnteftinum / fcquitur, quod fingulari quadam 

elegantia plicatum eft, donec quafi extra corpus 

delatum amplo fatis exitu, quo foeces excernun¬ 

tur, terminetur. 

Ventriculus c intra quartam & quintam cor¬ 

poris incifuram litus eft j ibique loci, una cum 

Inteftino Tenui, totam Ventris regionem ante¬ 

riorem, 6 nimirum, 7, 8, 9, lo, & 

Icétiones occupat ; reliquae vero tres corporis 

incifiones, la, 13, & 14», CralFum & Redum 

ïnteftinum compleduntur. Quemadmodum 

autem Ventriculus infigni tenuium Fiftularum 

aeriarum numero praeditus eft j ita & Inteftina 

iiftiem quoque pollent: praeprirais vero Redum, 

quod ibi potifiimum loci copiofioribus ditatum 

•e. eft, ubi bini ejus Mufculi quibus recremen- 

^ exprimuntur, collocati funt. 

Quandoquidem Efcae pabulum Argilla eft i 

hinc Ventriculus atque Inteftina hac plerumque 

inveniuntur repleta. Quin argilla ifthaec tan¬ 

tum non femper, & per Ventriculum atque In¬ 

teftina, 6c per Corpus univerfum, tranfparere 

oblervatur : quod tamen in dorlb potifiimum 

obtinet. Inde autem, quia Corpus adeo per¬ 

lucet, proficifcitur, quod Vermis non omni tem¬ 

pore eodem colore praeditus appareat j quando¬ 

quidem argilla aliquando pallidior, viridior, aut 
magis gilva eft, vel magis minufve in vifce- 

ribus fubada atque mutata. 
Quum tempus appropinquat, quo Vermis 

mutationem fubiturus eft, atque volantis Ani- 

malculi fpeciem adfciturus; argillae tum am¬ 

plius nihil in Inteftinis ejus deprehenditur: 

quod ipftim & in Coflis, & Apum Vermibus, 

6c Bombycibus, aliifque multis Infedis obtinet; 

utpote quae tempore fuae mutationis Cryftalli 

inftar pellucida evadunt. Alia tamen nonnulla 

Infeda toto vitae fuae tempore tranflucida funt; 

ita ut eorum vafa & vifcera, raotufque fimul, 

quo haec in vita cientur , intra corpus videri 

atque inteniofci queant. 

Inter partes Ephemeri internas notatu quam 

i5. digniffimaeft ^ Fiftula Pulmonalis, Afpera Ar- 

Tab.xlV. teria,five Trachea; prout in Avibus,Quadrupe- 

* ’ dibus, atque Hominibus adpellatur. Trachea 

haec non fimplici quodam caudice heic progna- 

fdtur,uti in Homine, aut modo didis Animanti¬ 

bus : verum duol^us conftat truncis principibus, 

qui utroque a latere corporis ferpentino dudu 

difpofiti funt, nec folura in Pedore, uti in no¬ 

bis obtinet, fed & in Capite, Ventre, Pedibus,! 
atque Alis diftribuuntur; ut hinc Ventriculus at- 

men. Hier aan vulgt de f *Rechte -Darm, die fig 

'toonder-aardig gerimpelt vertoont, tot hy, ah buy~ 

ten het lichaam loopende , een redelyk voyde ope^ 

ning op fyn eynde Jien laat, door veelhei den afgank 
gelofl voort. 

De c Maag heeft haar plaats tajjihen de 4 en 

^de inkerving van het lichaam: alveaarje met den 

dunnen darm het geheele voordere gedeelte des 

Buyks^ als 7, 8, lo^en lïde verdeelingen 

bejiaat; veaav van de laatjle drie inkervingen des 

lichaams ^ gelyk als 12,, i'^^en la^de den dikken en- 

de den regten darm bevatten. Gelykervoys de Maag 

met een groot getal fijne lucht-pypkens begiftigt ts ^ 

Jbo Jyn daar ook de Darmen en voor nament lyk de 

rechte darm, mede verfien; ende dat hyfonderlyk 

op die plaats, alnvaar hem a twee Spier ken s , om 

Jyn overtolligheeden door uyt te drukken, Jyn mee- 

degedcelt. 

Alfoo het Aas met Kley gevoet ivort, J00 vindt 

wen gemeenelyk de Maag , ende de Darmen , daar 

meede gevalt. Deeje kley (iet men hacijl jilt'/dt, foo 

door de Maag ende de Dar men, als ook door het gant- 

fche Lichaam , heen fcbynen : dat voornamentljk 

plaats heeft op de rugh. Door welke doorfchynent- 

heyt van Lichaam het gebeurt, dat de Wurm Jig op 

den «enen tydt van een ander en verjcheyden couleur, 

als op den anderen tyt, vertoont. Bet welk ge- 

Jchiet, na dat de kley hleeker, groener, en vaal- 

der van gedaante is ^ of meer ende minder in de in¬ 

gewanden verteert ende verandert. 

Als de tyt van de Verandering des Wttrms ge¬ 

naakt, ende dat hy in een vliegende geftalte flacit 

hervoert te komen ,dan en pet men gantfchelyk^geen 

kley binnen in fyn darmen. Als ook plaats heeft in 

de Hout-Wtmnen, de Wurmen der Bjen, de Syde- 

Wurmen, en veele andere hloedelooje Dier hens; die 

op den tyt van haar verandering po doorlugt/g 

als Crifal worden: fynde eenige andere Dierkens 

al haar leeven lang doorlugtig ; foo dat men haar 

aderen, en haar ingewanden te gelyk met de bewee- 

ging derfelve, binnen haar lichaam fen ende ender- 

derfcheyden kan. 

Onder de inwendige deelen van het Aas oj Hajt, 

is feer opmerkelyk de hDong-pyp, de Lucht-ader, 

oj Strotten-pyp: gelyk als dit Jelve deel, foo in de 

Vogelen, de Viervoetige Dieren, ende de Menfhen, 

genoemt wort. Deep Lucht-ader hefiaat alhier uyt 

geen enkele fam of fironk , als in de Menfchen, of 

in de aangeroerde Dieren plaats heeft: maar fy he¬ 

fiaat uyt twee voornaame ftammen , die aan weer- 

Jyden van het lichaam flangs-gewys gephikt worden. 

En dat niet alleen in de Borfl; als in ons gebeurt. 

que Rr r maat 
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que Inteftina,una cum Mufculis atque Nervis, 

veluti aëre nutriantur. Qiiod fane uti fummo- 

pere admirabile eft j quandoquidem ratio, ob 

quam id fit, a nobis nequaquam intelligi poteft; 

ita liquidiffime tamen nos docet, quam religiofa 

mente DEUM in prodigiofis fuis Operibus, quae 

inexhaufta 6c impenetrabilia funt, adorare debea¬ 

mus. 

\maar JelJs in het Hooft, de Buyk , de Êeènëii^ 

en de de Vleugelen: foo dat de Maag ende de Dar-^ 

men te gelyk met de Spieren ende de Senuen door 

lucht als gevoet ivorden. Dat feeker 'wonderbaar-^ 

lyk is; alfoo de ree den, 'waarom dat het gefchiet, 

gantfch onhegrypelyk is ; maar 'waar door ons 

klaar lyk vertoont vtort, hoe {eer dat de 'wonder'wer- 

ken Gods in baare ondoorjoekelykheyt aanbtdde- 

lyk fyn. 

Fiftulae Pulmohales in hoe Animulculo, ae¬ 

que ac in aliis, quae mihi nota funt, Infeólis, ita 

comparatae funt, ut ex innumeris confient parti¬ 

culis, rigidis, & cincinnatis; quae in fpeciem 

innexorum & contortorum annulorum artifi- 
ciofe inter fe coadunatae, 6c invefiientium ope 

Membranularum, tenerrimarum, adeo ardle fibi 

mutuo illigatae funt, ut aerem facile continere, 

atque in omnes corporis partes huc illuc vehere 
queant. 

Quando Vermis cutem fuam mutat’, Fifiulas 

hafce pulmonales itidem exuvias ponere credi¬ 

derim; quamvis id hadtenus videre mihi non 

licuerit; eo enim tempore, quo haecce experi¬ 

menta infiitui, hujufmodi nihil adhuc mihi con- 

ftabat. In Bombycibus harumceFifiularum pul¬ 

monalium vernatio tantopere eft notabilis, ut 

omnem humanam intelligentiam in ftuporem 

abripiat: namque in breviflimo illo temporis in¬ 

tervallo, quo Bombyx cutem fuam exuit, fimul 

aliquot centenae Fifiulae pulmonales intus in cor¬ 

pore ejus teneram fingulae deponunt pelliculam ^ 

quae tota ex incurvatis ejufmodi annulis eft com- 

pbfita. 

Color’diótarum FifiularUm pulmonaliilm eft 

qualis margaritarum, nonnihil ad grifeum ver^- 

gens, paullatim tamen in limpidiorem & luci¬ 

diorem albedinem tranfiens, quo faepius cutis 

carum mutatur. Unde & in Animalculis volan¬ 

tibus multo , quam in Vermibus ipfis, albidio¬ 

res funt. Diftribuuntur autem per univerfum 

corpus, ut aerem, quem vehunt, aeque ad in¬ 

ternas, quam externas Animalculi partes deferant- 

Hinc binae illae infignes, atque notabiles Tra- 

^ cheae quae ab utroque corporis latere in Ver- 

Tab.XIV. me collocatae cernuntur, quaquaverfum ramos 

fig. i.aa. progerminantes fiftulas aeriferas difper- 

gunt: in Capite nimirum bb verfus Nervos & 

cc. Cerebrum; in Thorace rr ad Mufculos Pedum 

flddd. & Alarum; in Abdomine dddd^è. oblique adfcen- 

dentes Sc redos Mufculos; tum Sc ad Medullam 

Spinalem^ee; adLadtes fiveVeficulas Maris Se- 

minales fff-, ad pilofas Branchias ad Ven- 

tri- 

Het Maakfel der Long-pypen in dit Dierken, 
ais ook in alie de andere bloedeloofe Dierkens my be¬ 

kent , dat beftaat uyt ontelbaare, ftyve ,en kruls-ge- 

'wyfe deelkens; die in gedaante van verknogte ende 

omgebogen ringekens kunftig te faamen gevoegt %vor- 

den; ende foo digt, door het middel van overge¬ 

trokken ende feer teere Vlieskens in een gejlooten 

fyn dat Jy de lucht bequaamelyk kunnen houden , 

ende alle de deelen van V lichaam heen ende 'weer 

voeren. 

Als de Wurm fyn vel ajfroopt, foo geloof ik , 

dat deefe long-pypkens meede vervellen ; hoe'wel ik 

dat tot nog toe niet gefien en heb: alfoo ik op dietyt^ 

'wanneer als ik deeje ondervindingen quam te doen, 

dat noch niet en wiji. In de Syde-vourmen is dit ver¬ 

vellen van de longpypen foo over aanmerkelyk, dat 

alle menfchelyke verflanden daar voor moeten ver^^ 

fielt fiaau; Want in die feer korten tyt,als een Sy- 

de-'wurm fyn vel aftrekt ,foo vervellen te gelyk bin¬ 

nen in fyn lichaam, eenige honderden van long-py¬ 

pen , die een teer vliesken affiroopen ; dat i’eene- 

maal uyt diergelyke kromgeboogen ringekens he- 

ftaat, 

De VervJi of Tèekening van de gefeyde long¬ 

pypen, is peerel-couleurig, een'weynig na het gry- 

fen trekkende, dat allengskens, hoe fe meer vervel¬ 

len, in een helder ende blinkender 'wit verandert: 

Waarom fy ook in de vliegende Dierkens veel blan¬ 

ker, als in de Wurmen felver fyn. Het gantfché 

lichaam "worden Jydoorgefonden; om delugt, die 

fy draagen, foo wel naa de inwendige , als de uyt- 

wendige deelen van het Dierken toe te voeren. Soo 

dat die twee groote, en aanmerkelyke ® Lucht-ade- 

ren, die men aan weerfyde "van het lichaam in de 

Wurm geplaatfi fiet, over al haare takken , ende 

uytfpruytcnde Luchtpypkens heen fenden; als in V 

Hooft b b na de Senuen en Herfenen. In de Borfi 

cc na de Spieren, of Mufculen, der Beenen en 

Vleugelen. In de Buykdidid d na de fchuyns opgaan¬ 

de , ettde de rechtdraatfche Spierkens. Als ook eec 

na het Ruggen-merg. Na de fff Hom, of de Saat- 

beurskens van het Manneken. Na de g g hayrige 

Kuuwert 
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111 Vel of de Huyt. Na het k k Vlies der Vleu¬ 

gelen. Na den Eyérjlok ^ in het V/yfken. Na het 

m ra Vlies dat den Eyerfiok^ bekléet. Na b' de Eye- 

ren .^foo als fy uyt het lichaam genoomen Jyn. En- 

de na het c Hart. 
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Difficillimum mihi fuit externas fiftularum 

pulmonalium Apertiones detegere 3 quandoqui¬ 

dem haud in Os aut Gulam hiant, uti in alus 

Animantibus obtinet. Propterea quo capiti ma¬ 

gis appropinquant, eo paullatim fiunt exiliores- 

cum alloqui ampliores & capaciores deberent e- 

vadere. Poft diuturnam demum inveftigatio- 

nem videor mihi vidiflè,quodOftiola five introi¬ 

tus harum fiftularum, fubtus, in pciftoris lateri¬ 

bus pateantj eadem propernodum ratione, ac 

poftca in Locuftis etiam fieri obfervavi, in qui¬ 

bus tamen hae apertiones leviori negotio conlpi- 

ciuntur. Verum, quia Ephemerum intra aquas 

& in argilla vidlitat, hinc ejus Tracheas ofculig 

anguftioribus aperiri oportebat: quam ob rem 

etiam difficilius detegi poliunt*. 

Ex hilcc experimentis quam clariffime con¬ 

flat, quare Ephemeri Vermes,cum aqua fluvii 

accrelcit, altius quoque aflurgant, atque in alios 

tubulus lefè conferant: per vices enim novo, 

quem refpirent, aëre indigent. Atque eandem 

ob rationem, recedente aqua, profundius etiam 

defeendere dici poliunt: tum enim ab aëre am¬ 

biente nimis arefierent, ipforumque tubuli, a- 

qua exftillante, conciderent & clauderentur. 

Fiftulae pulmonales hadtenus deferiptae baud 

melius examinari poflunti quam in Vermibus 

ante aliquot dies emortuis, quorum vifeera jam 

nigrefeunt: tum enim illae fpeélaculum exhibent 

oculis jucundiffimura j quandoquidem marga¬ 

ritarum , five argenti, ccdlu mundati,colore Te¬ 

met diftinguunt. Quum vero duriufcula infu- 

per atque firma conftent materie, ut adeo cito 

putredine non colliquefcant; hinc formam quo¬ 

que & rotunditatem Tuam tum temporis retinent. 

Quodfi Pvdtus 6c Venter horumce Vermium 

microfcopii ope perluftrantur, univerfum abdo¬ 

men argentei candoris vafculis intertextum elTe 

apparet. Verum ut conftet, utrum revera aër 

in his vafis detur, oportet faltem in guttulam a- 

quae ea demittere^ & cufpide acus comprimere : 

ita enim abfeonditus aër fefe mox manifeftabit. 

Quando Animalcula haec fub aqua diflecantur 

& nonnullae illarum Fiftularum pulmonalium 

fubtili forficula abfcinduntur, tunc hae mox in 

aquae Tummum emergunt. Quin id ipfum vide¬ 

re 

Ecn feer groote moeyte heh ik £ehadt ^ om dè 

njtivendige Openingen der longpypen te ontdekken » 

veant fy m de Mdnt op Kecl haar niet en openen , 

als "ceel in andere Dieren plaats heeft. Om deeje ree- 

den (00 verk eenen fy haar allcHgskens^ hoe fe meer 

het hooft naaderen; daar fy anderfints loyder en 

grooter 'van opening moejien 'worden. Na lang foe- 

ken, fio dunkt my , dat fy hare Openingen , of in¬ 

gangen, onder ende in de fyden vün de bvrfl hebben ; 

op defelve Poyfe , ten naafieH by , als ik nader bant 

m de Sprink-haanen gefen heb ; alwaar deefe ope¬ 

ningen gemakkelyker te fien fyn. Die hier in het 

Aas , door reden dat het Dierke binnen in het 

water én in dé kley leeft , nauwer van ope¬ 

ningen gemaakt fyn: om welke reédenen fy ook 

rnoeyelyker te ontdekken fjn. 

i/yt deefe ondervindingen foo Itykt feer klaar , 
om wat reeden de liaft-Wurnien , wa}.neer als het 

water der rivier aanwafcht, hooger oprjfen,ende ié 

andere pypkens haar begeeven .- te weien om dat fè 

fomtyts nieuwe lucht en adem moeten jeheppen ; 

om welke reeden men ook féggen kan , d .t Jy hei 

vallende wateh volgen j als wanneer fy té veel valt 

de omfweevende I cht opgedroogt /ouden worden ; 

ende dat haar pypkens , door hei uytfyperende wa¬ 

ter, fouden kometi toe te vallen, of te fltiyten. 

Men kan dé hefchreeven Long~pypéh niet héetef 

onderfo eken, dan als deefe Wurmen e enige daagen dooi 

fyngeweefl, ende dat haare ingewanden fwartag- 

tig fyn geworden: want als dan vertoonen fy haar 

feer vermaekelyk aan het gefgt. Het welk gefchiét, 

alfoo fy peerel-vervig, ende als opgekookt fl'Ver 

van couleur fyn. Ende om dat fe door haar hardè 

ende flyve ftofe, daar fi uyt bef aan , foo licht dè 

verrotting niet en fyn onderworpen; Pm welke ree¬ 

den fy ook haar figuur ende ronte op die tyt behouden. 

Wanneer men deefe Wurmen op de Borfl ende 

de Buyk meteen vergrootglas hefiet, foo fchynt de 

geheele buyk met fi.ver-blanke aderen doorweven. 

Maar, om nu te weten , of Vr waarelyk lucht in 

is, foo hoeft men niet anders te doen, als defelve in 

een druppeltje water te leggen , ende haar met de 

punt van een naald toe te drukken; waar door de 

verborgen lucht datelyk fal openhaar worden. SO0 

wanneer deefe Dierkens onder het water ont- 

leet worden, ende dit men eenige derfelve long- 

pypkens met een fijn fchaarken afknipt, foo dry- 

Rr r a ven 
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re efl circa abruptos earunderu ramulos, qui 

fuis extremis tunc femper furfum feruntur. In 

exficcato & per medium frafto Verme mem.ora¬ 

tae Fiftulae leviffimo negotio deteguntur j quo¬ 

niam vi cincinnatorum fuorum annulorum fem¬ 

per patulae permanent, quamvis reliquae partes 

omnes valide exarefcant. 

Inter ea, quae circa Fiftulas hafce pulmonales' 

animadvertere licet, praeter alia notatu digniffi- 

mumeft, quod tantus earum numerus verfus 

tremulas Branchias ^ diftribuatur^ut vel tres in 
his principes Vaforum aeriferorum Rami ppp 

quos ut abfciffos demonftro, videre liceat. Ho- 

rumce ramorum medius femper nigricat at 

penitus in medio tamen albicans perlucet. Re¬ 
liqui duo utrinque a latere medii nigricantis de¬ 

currunt, ingentemque deinde argentei candoris 

Vafculorum^^^ numerum per Branchias difpcr- 

tiuntur. Vafcula haec fuo femet colore haud 

adeo probe diftinguuntj quia Branchiae, per 
quas feruntur, ab utroque corporis latere fex 

limpidiflimo candore confpicuae funt. Sub his 

utrinque quinae cernuntur Pinnae Remiges»^, 

fulvo auri colore praeditae, quarum adminiculo 

natat Vermis, 
Alias adhuc quafdam obfervationes circa Bran¬ 

chias hafce earumque vafcula inftituij quae ta¬ 

men uti haud fcio quo devenerint, ita & e me¬ 

moria mea penitus exciderunt. Hinc eft, quod 

ignorem, cuinam ufui inferviat Particula illa 

plumatilis i-j, quae fub primo, etiamnum inte¬ 

gro, pari Branchiarum confpiciturj utrum 

eadem circa Branchias reliquas quoque invenia¬ 

tur. Neleio etiam, quaenam proprie detur ha- 

rumceBranchiarum cum Fiftulis aeriis,ScFiftu- 

larum aeriarum^ cum Corde tt communicatio. 

Unde plura, quam quae ex icone colligi pof- 

funt, de hifce tradere nequeo. Praetermifi au¬ 

tem in ea delineare omnes, quae circa Cor funt, 

Fiftulas aeriferas j ne oreretur confufio; nec nili 

aliquas profecutus reliquas abfeiflas v v exhibeo. 

Quin 6c in omnibus meis iconibus haud obfer- 

vavi proportionem ratione magnitudinis partium^ 

ven/<f datelyk na boven. Het welk vm gelyken 

alle de losgebrooken takskens derfelve doen ^ die 

mei haare tippen als dan om hoog dryven. In een 

gedroogde en deorgebrooken Wurm ontdekt men Jeer 

mackeljk de gefeyde pypkens } aljoo Jy door haare 

krulfche-wyje ringekens geduurig blyven open Jlaan^ 

hoe fecr alle de andere deelen koiiicn uyt te droo-‘ 

gen. 

Een van de aanmerkelykjie dingen, die men om~ 

trent deefe long-pypkens kan waarneemen ,• dat, is 

de veelhejt., waar meede Jy na de Kauwen ^ of de 

wemelende Kaaken leopen ; daar drie voornaame 

ppp Takken van Lucht-aderen in te Jien Jyn^ die 

ik als afgej'needen vertoont hebbe. De middeijle is 

altyt q q Jwart; dewelke nogtans heel in het mid¬ 

den fich doorluchtig wit vertoont. De andere t^ee 

laatenhaar Jienaan weerfyden van deefe middeljie, 

die Jwartverwig is ; ende Jj fchieten vervolgens 

een groot getal filverwitte ^^^Aderkens^in de Kuum 

wen. Welke aderkens niet feer merkelyk van 

couleur fyn^ van voegen de feer heldere teekening 

van de kaaken ^die.^ aan weerh fyde van het lichaam 

fès fynde, heel blank en helder wit bevonden wor¬ 

den. Onder defelve Jiet men aan weerfyde de c Vyf 

Vlot-riemkens ^ die gout-geel van couleur fyn, en 
met dewelke de wurm Jvoemt. 

Eenige andere aanteykeningen heb ik omtrent 
deefe Kuuwens ende haare vaatkens nog gedaan , 

die ik niet en kan denken^ waar dat fy gebleven jyn*. 

Gelyk als ook de memorie my daar van ontvallen is, 

Soo dat ik, niet kan weeten , wat dat pluym-hayrU 

ge SS Deelken, het geen onder het eerfte en onafge- 

Jheeden paar kuuwens gefien wort, voor een gehruyk 

heeft; als ook of het omtrent de andere kuuwen 

meede gevonden wort. Wat gemeenjehap eygent- 

lyk deefe kuuwen met de Lucht-pypen ^ ende de ^ 

Luchtpypen met het 11 Hart hebben^ is my meede on- 
bekent. Soo dat ik daar niet meer kan van verhaa* 

len , als in de afbeelding kan nagefen worden. Al¬ 

waar ik omtrent het Hart alle de lucht-aderen, om 

onorder te vertttyden, niet en heb afgeteekent; maar 

alleen fommige Pypkens, terwyl ik de andere v v 

afgejheeden vertoone. 

Soo heb ik ook in alle myne afbeeldingen geen ge- 

lykmatigheyt ^ ten aanfen van de grootte der deelen, 

quandoquidem & ’ taediofi laboris & .gehouden-ywant my dat een al te verdrietigen ar- 

utilitatis opus id mihi videbatur : undtlbeyt dagt te fyn; ende van weynig nut; waar door 

aliam particulam alia quandoque paullo majorem | ikdan het eene deelken welwat grooterhebafgebeelt^ 

depingere haud anxius dubitavi. Adde, cpxof alshetandere.Doethierhyfatiknoytgedagtengehadt 

experimenta ifthaec mea, nili prius revii&, in 

lucem edere nunquam in animo habuerim. Id 

heh, om deefe myne ondervindingen uyt te geeven$ 

vooral eer ik alles nog eens nagefien had. Het welk 

autem vel tanto magis etiam necellarium fore | tk naderhand nog nodiger heh geoordeelt, foo om dg 

poftmodiim exiftimavi» queniara inde ab ï\\o\groote kennijfe, die ik ondertujfchen van de deele?^ 

tem- 
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tempofe & multo majorem partium, quibus 

Infecla gaudent, cognitionem acquirebam, & 

inilituendae earum Anatomiae longe evadebam 

habilior. Sed velim, Ledlor benevolus defe- 

étus hoc in opufculo obvios, quos fateor efle in¬ 

numeros , gratiofe mihi condonet: quis enim 

mortalium omnia, quae hoc in Animalculo oc¬ 

currunt, miracula vel continuato etiam multo¬ 

rum annorum labore potis eft defcribere ? 

Cor ^ fuperne in dorfo collocatum cernitur j 

uti in Bombycibus, Apum Vermibus, Coffis, 

Erucis,aliifqueejufmodi Infedlis itidem obtinet. 

Nonnullis paffim in locis id aliquatenus extube¬ 

rat xxxxj quod in Bombycibus etiam ita fe 

habet, atque fedulo a D. Malpighio animadver¬ 

lam elL Inde tamen hic Audior, quoufque 

mea me docent experimenta, haud adeo legiti¬ 

me videtur concludere, quod Vermis hic plu¬ 

ribus,quam uno, inllruclus fit Cordibus. Non. 

nifi perquam inordinatum vidi Cordis in Ephe- 

mero motum; ejufque duntaxat partem quan- 

dam hac in icone repraefento. Penitus vero obii, 

tus fum, circa quamnam annularem fedlionem 

id in corpore fuerit collocatum. 

Medulla Spinalis uti in omnibus aliis,quae 

unquam difi’ecui, Infedlis, ita & hoc in Ani¬ 

malculo notatu longe digniffiraa,eft perquam 

mirabilis. Conftat enim ex undecim nodofis 

quali Tuberculis, nonnihil oblongis atque ova¬ 

tis. Prima inter nodofas hafce particulas Ce¬ 

rebri loco ell, e qua* m Nervos opticos quam 

diftindlifiiine pullulantes videre licet. Eodem 

modo ex reliquis decem fequentibus nodulis re¬ 

liquos prodire Nervos cernimus j qui tamen ex 
inferioribus nodulis haud adeo numerofi, ac e 

iuperioribus, oriuntur. Medulla Spinalis prae¬ 

terea hinc illinc Ligamentis zz elegantiffime fir- 

miata confpicitur, quae quidem partira e valido 

ofie corneo , partim ex tendineis fafciis funt 

corapofita ; uti praefertim in Pedtore obtinet ■ 
ubi loci Medulla Spinalis infignes adrpodum 

Nervos Mufculis a a, j3)Ri,qui Pedes & Alas mo¬ 

vent, largitur. Circa Mufculos Branchiarum , 

& Pinnarum Remigum idem fit. 

E quolibetMedullae Spinalis nodulo e e gemini 

jugiter emergunt validiores Nervi, qui proxime 

fubfequentem in nodulum coeunt atque tumi¬ 

diores fiunt; quam ob rem Medulla Spinalis un- 

dequaque veluti^fiffa atque dehifcens apparet. At¬ 

tamen, cum omnia adhuc fecundum naturam 

in corpore conftituta fiint, id locum non habet: 

quia enim egredientes Nervi fibi mutuo ibi loci 

funpliciter tantum contigui funt, ideo interval¬ 

lo 

der Bloedeloofe Dieren quam te verkrygen, Ais om 

de makkelykheyt ^ ende heqilaamheyt , die ik ver¬ 

kreeg ^ om fe te ontleeden. Dog de goetvaillige 

Leef er Jal my , foo daar ve at ontbreekt ,gelyk dat 

oneyndtg veel is ^goetvoiUig gelieven te verfehoonen» 

En voie , ja voat menjch is magtig om in langs 

jaaren de voonderen van dit Beesken te befebry- 

ven 

Het a Hart vertoont fteb boven in de~rug 

geplaatfl, als in de Syde-vourmen ; de Wurmen der 

Beyen; de Houtvourmen; de Rupfen , ende andere 

diergelyke Dierkens meede plaats heeft. Hier en 

daar fiet men bete enigfins xxxx uytgefet. Gelykdat 

in de Syde-Wttrmen meede foo gejielt is ; etule van 

den Heer Malpighius neerftig is aangetekent.. Dan 

voaar uyt by, volgens myne ondervindinge, niet veel 

en befluyt.^ dutter meer als een hart in die vourm 

fou fyn. Ik en heb dit Hart niet als Jèer onordent- 

lyk in het Haft fen bevtegen ; en het en is niet ah 

maar een gedeelte vm bet felve , dat ik alhier in 

teekening vertoon: fynde het my geheel v erge et en ^ 

omtrent voat ringwy/e verdeelinge dat het Jelve in 

het lichaatn geplaatfl is gevocefl. 

Het b Ruggenmerg in dit Dierken is gelyk in alle 

de anderen.^ die ik oit geopent heb , feer aanmerke- 

lyf en voonderhaarlyk. Het felve beflaat uyt elf 

Knoopsgevoyfe Verdikkingen, die een voeynig lang- 

voerpig ende ey-rondt van maakfel fyn. De eerfle 

van deefe Knoops-gevoyfe deelkens verbeelden de Her- 

fenen; daar men * * de Zenuen des gepchts feer 

pgtbaar fiet uytfpmyten. Gelyk men uyt de ver¬ 

dere tien volgende knoopkens de andere Senuen van 

het Lichaam ziet voortkoomen: voelke in minder ge¬ 

tal uit de onderfle knoopkens als uyt de bovenfle 

haar oorfpronk neemen. Hier en daar pet men het 

Ruggenmerg feer cierelyk met ZZ Banden vaflge- 

hegt; die eensdeels uyt fterk hoornbeen, ende an¬ 

derdeels uyt peesachtige banden beflaan ; als in dé 

borjl voornamentlyk plaats heeft: alvoaar het Rug¬ 

genmerg feer fier ke zenuen ko77it te peeven aan de 

a. c*. Spieren, die de Beetien, ende de Vleugelen, 

komen te bevoeegen: gelyk het ook doet omtrent de 

c Spierkens der Kuuvoen , ende der Vlot-rie?nkens. 

Uyt yder knoopken van het ec Ruggen-merg pet 

* i7ien geduurig tvoee per flerke Ze77ue7i fpt'uyten 

! die haar in het naafl volgende knoopken vereenigen 

I ende verdikken; voaar door het Ruggenfnerg fich o- 

Weral als gefpleeten ende gapende vertooizt. Dart 

' foo als het natuurelyk in het lichaa.7n fig fien laat, 

fin heeft dat geen plaats ivoant al foo de uytfprtiy tende 

i Zenuen maar eejivoudig malkander aldaar raaken, 

foo en vervoyderen Jy haar niet vtm een: gelyk 
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lo quodam a fe invicem diftare haud obfervan¬ 

tur : prout Tabulae XV. figura fexta dcmon- 

ftrati Medulla Spinalis , uti naturaliter 

in corpore comparata eft, atque quatuordecim 

annulares corporis incifurae, intra quas illa hae¬ 

ret, delineantur. 

Si cui volupe eft, illaefo Verme, Medullam 

Spinalem confpicari, is aere per pofteriora in¬ 

flato Vermem repleat: ita enim Medulla vi tur- 

gefcentium inteftinorum adeo fortiter contra 

pellucentem cutem adprimitur, ut naturalem e- 

jusfitum & formam nudo aeque, ac microfco- 

pio armato, oculo commode contemplari li¬ 

ceat. Encheircfis haec tamen in Mafculis prae¬ 
cipue locum habet. 

Medulla Spinalis haud fecus, ac omnes reli¬ 

quae partes,fuas itidem nancifcitur Fiftulas aeri¬ 

feras, quarum ingenti fime numero pollet. Ut 

adeo vel ipfum quoque Cerebrum, atque Ner¬ 

vi , aere novo jugitur advecto quafi ventilentur. 

Venis atque Arteriis gaudere Medullam nullus 

dubito j quamvis eas nunquam viderim. At 

in Bombycibus tamen quam liquidiflime vidi 
Vafcula varia, ex corde nata, eo tendentia, 

quae vel colorato etiam liquore replevi. An ve¬ 

xo Venae fuerint, an Arteriae, hadlenus certo 
pronunciare nequeo. 

j.. Vafii Spermatica « five Organa Genitalia in 

Tab.XIV. Verme Xlafculo, qui altero poft die cutem mu- 

taturus eft, aeque confpicua fiunt, ac in Ephe- 

mero Mare, jam vernatione funóto. Collocata 

autem cernuntur Vafcula Iraec Spermatica ad 

utrumque latus Ventriculi atque Inteftinorum 

videnturque Pifcium Lactibus prorfus efle fimi- 

lia: quanquam tamen perinde, acVeficulae Se¬ 

minales in hominibus, nonnihil anfraétuofa , & 

tubulorum in modum conformata fint. Unde 

hac dote cum Veficulis Spermaticis quorundam 

Oiiadrupedum , uti Talparum, Erinaceorum, 

ejufmodi, pariter conveniunt. Porro figurae 

/ƒƒƒƒ. funt oblongae ffjff^ totumque per Ventrem 

protenduntur j uti ex icone adjundta patefcit, 

in qua eorum alterum extra corpus protradtum, 

& altero, etiamnum in corpore conftituto, paul- 

lo grandius depidtum fifto. Intus humorem 

ea continent candidiflimum, & quafi ladteum ^ 

quod Semen eft: ipfa etiam Vafa Seminalia al- 

biffiraa funt, tenuique & membranaceo con¬ 

flant texto, multis fiftulis aeriis paflim & intra 

&; extra perreptato. 

In infimis Abdominis annulis binae adhuc a- 

dcl. liae comparent Particulae <4/, itidem, uti opinor, 

ad vafa Spermatica pertinentes: .communi enim 

cum 

ais dat inde XF. plaat hy defefde afbeelding kange^, 

fien'worden; daar het Ruggenmerg ^foo als het Jicb 

natuurelyk in het lichaam vertoont^ afgebeelt is 

als mede de veertien ringvoyfe Inkervingen van 

het lichaam , waar omtrent het geplaatft is. 

Als men het Ruggenmerg , fonder de wurmen 

te quetfen, wil beften ; foo moet men dejèlve van 

agteren vol wint hlaafen; waar door de opfwellcn- 

de darmen het doorfchy nende vel [uilen aanperffen ^ 

dat men de natuurelyke Jiant cnde gefialte daar van 

fien fal • eude dat [oo wel fonder, als met een ver¬ 

grootglas. In de Mannekens'heeft deefe uytvinding 

voornamentlyk plaats. 

Gelyk alle de andere deelen ,foo ontfangt het Rug..^ 

genmerg meede fyn Luchtpypeny die het fclve in 

een gr oote meenigte meede ge deelt worden. Soo dat 

zelf de Herzetten ende de Zentten een geduurige ver- 

verfing van lucht toegevoert wort. Of hy Aderen 

ende Slag~aderen ontfangt dat vertrouw ik feeker- 

lyki hoewel ik het nooytgefen heb. Dan in de Sy- 

de-wurmen heb ik dit klaar gefien ; namentlyk ver- 

fcheyden Vaatkens en Aderkens uyt het hert gaande 

die ik met ge couleur de vogtigheyt opgevalt hebbci 

Hoewel ik tot nog toe niet en kan verfeekeren , of 

het Aderen of Slag-aderen gewecfl fyn. 

Wat de a Saat-vaatenof de Teel-deelen belangt ^ 

die fyn in een Mannekens Wurm, die des anderen 

daags vervellen fal, al foo figtbaar, als in een Man¬ 

neken van het Hafi, dat nu al vervelt is. Aan 

beyde defyden van de Maag ^ ende de Darmen., ver- 

ioonen haar deefe Saat-vaatkens, dewelke met de 

Hom der Viffchen geheel fchynen over een te hoo¬ 

rnen : hoewel dat fe even, als de Saat-hlaaskens 

in de Menfchen, wat gekronkelt, en pypsgewys 

van gefialte fyn. Daar in Jy meede overeen komen 

mét de Saat-blaaskens van eenige der viervoetig 

ge Dieren ; als met die der Mollen , Egels, ende 

diergelyke. Haar geftalte, is fff ff langwerpig.^ 

foo dat fe de heele buyk heflaan ; als in de hyge- 

voegde afbeelding tefen is; alwaar een van defelve 

huyten het lichaam is geplaatfl, en watgrooter , als 

die in het lichaam nog leyt, afgetekent. Binnen 

in haar hebben Jy een feer blanke , witte , ende 

melkagtige vogtigheyt^ dat het faatis; foo fyn ook 

de Saat-vaaten felve geheel blank ende wit; ende 

van een dun en vliefig maakjel; hebbende hier en 

daar veel lucht-aderen, die daar binnen door ende 

over heen loopen. 

In de onderfte ringen des Buyks vertoonen haar 

noch twee andere d d Deelkens meede, foo het fhynt 

tot de Saat-vaaten hehoorende. Dewelke met defel¬ 

ve > 
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CLitn his atqüe ciim Inteftinis S' exim gaudere 

videntur; quod tarnen tum temporis haud adeo 

accurate detegere potui, cum hac Anatome oc¬ 

cupatus eflcm. Ingentem 'lane horumce Ani- 

malculorum numerum diffecare oporteret; fi 

femper in alio vellemus illarum partium fcruti- 

iiium de novo infiituere, quas m prioribus 

haud licuit ex voto examinare. Quin ne fic qui¬ 

dem ubivis propofitum fiuum exfequi quis va* 

leret. 

Ovarium * in Foemellis geminum cft, fimi- 

lique modo, ac Ovarium in Pifcibus, colloca¬ 

tum. Quodfi fubtili & acuminata forficula A- 

bdominis cutis in Verme parum abfcinditur,ilico 

congeries iithaec b Ovulorum, utrinque in 

molli Ventris parte fitorum, in confpedtum pro¬ 

dic. Inter haec, in medio. Ventriculus atque 

Inteftina ff nonnihil, quamvis obfcurius, tranf- 

parent; quae ipfa cum membranis mm Ova¬ 

rii fat firmiter conneduntur. Eo autem mani- 

feftius Ventriculum atque Intefbinula contueri 

licet, quo plure haec argilla, quae Ephemeri 

pabulum eft, referta funt. Hac vero ratione 

& ipla Ovula pulchrius conlpici pofiunt j quip¬ 

pe quorum albedo, propter coloris diverfitatem, 

magis elucefcens faeic j ut ea tanto exadius dif- 

ve, en de met het ^ Gedarmtè een 'opening fchynen 

'^e hebben; dat ik op die tyt, cds ik de Ontleeding 

de ede ^ foo natm echter niet en heb kunnen 'waar- 

neemen, Behahen dat iiien als dan ook een Jeer 

groot getal deefer Dierkens fou moeten openen; om 

in de eene het naafoeken der deelen te hervatten; die 

men in de andere fou komen te miffen. Hoewel 

echter^ dat het niet altyt mogelyk en is, om Jjrt 

voorneejnen te bereyken. 

De a Eyerftok in de Wyfkens is dubbelt; en 

even op die wyfe in deeje Dierkens, gelyk cds de 

kuyt in de ViJJcben, geplaatft. Wanneer als men 

met een fubtiel en puntig fchaarken het vel van dê 

biiyk in de Wurm wat afknipt, foo vertoont fg da¬ 

te lyk deeje b vergadering van Eyeren, dewelke aan 

wederjjde 'van het weeke des buyks geplaatjl fyn. 

In het midden tujjchen dejclve fet met een weynigi 

dan wat donkerder , den f f Maagh , ende de Dar¬ 

men doorjehynen; dewelke reedelyk vafie E Jamen 

hegtingen met de mm Vliejèn van den Eyèrjiok 

hebben, De Maag 'ènde de Darmkens fet men foa 

veel te klaarder, hoeje dikker met kley , daar het 

Aas by leeji, gevult fyn. Waardoor ook de Eyéren,, 

alsdan bequaamêr gejien kunnen worden ; dewelke 

door dat onderfchêyt van couleur , in haa're wntig* 

heyt uytfieekendèr vcorden. 

c. 
fig.VI l^.g. 

'i. 

cernantur. 

Geminum hoc Ephemeri Ovarium inUumeris 

praeditum eft fiftulis aeriis, quae tenui membra, 

nulae3 Ovarium ambienti, illigantur, hujufque 

interventu ad Ovula intus recondita deferuntur. 

Quodfi membrana haec fcindcnte cufpide fubtilis 

acus amovetur,ejufque pars quaedam cumOvu- 

lis in cochleare aqua plenum reponitur; tunc 

Ovula mox a fe mutuo difcedunt, tenuifque & 

tenellus remanet fafciculus ^ fubtilium Vafeu. 

lorum, quae ,filamentis gracilibus fimilk, colo¬ 

re margaritarum confpicua, maximam partem 
fiftulas aeriferas efie cenfeo. 

Ovula caeterum ftupendae adeo funt parvita¬ 

tis'^, ut vix animadverti queant: quamobrem 

omnino neceflum eft, microfeopii ope ea con¬ 

templari , nigraeque vel caeruleae chartae im¬ 

ponere 3 quod plurimum confert, ut melius di- 
gnofei poffinti 

Figura Ovulorum plano-rotunda fimulquc 

oblonga eft. Ambiuntur & membrana fatis du¬ 

ra , quae fub microfcopio quafi nebulofa appa¬ 

ret. Colore gaudent candido, ut interna Te- 

ftac Ovi tunica. Quandoquidem igitur tara mi¬ 

nuta 

Met oneyndige lucht-pypkéns is deefe dubbekU 

Eyerftok, oj kuyt van het Haft, verfien ; dewelk^ 

haar e f Jcimenknoopingen hebben met een dun vlies- 

ken, dat den Eyerftok omvangt; en waar door dejè 

hicht-pypkens na de Eyéren ftic daar binnen in be- 

Jlooten fyn, gevoert worden. Als men dit vlies 

met de punt van eenen Jubtielen naait , die jeberp 

ende fnydende is, ajneemt; en dat men een gedeelte 

van het Jelve te gelyk met de kuyt in een leepel wa¬ 

ter legt; J'00 Vtrjpreyden fg datelyk de Eyerkens 

van malkanderen; en daar blyjt een dm en tenger 

bosje c van Jubiiele Aderen, als fijne vefelen overj 

die peerel-couleurig J'yn: en welke 'vefelkens ik voor 

het meefte gedeelte oordeel uyt lucht-^pkens te ber 

ftaan. 

Wat de è.grootte der Eyeren belangt, die is qua- 

lyk opmerkelyk , foo verwondcrlyk kleen fyn fy : 

waarom fy nootjaakelyk met een vergrootglas moe¬ 

ten befigtigt worden ; ende op Jwart , of blcteuw 

papier geleyt, dat feer veel doet, om haar te bee- 

ter'te onderfcheyden. 

De geftalte der Eyeren is een platachtig rond,dat 

te gelyk langwerpig is , ende met een redelyk hart 

vlies ontvangen; het geen onder het vergrootglas fig 

wolkachtig vertoont. De verw js wit en blank ^ 

even als het binnenfte vlies van een Fyerfichaal-. 
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nuta & fubtilia funt Epliemeri Ovula j ratio fa¬ 

cile patet, quare Ver mes, inde prodeuntes, trien¬ 

nii (patio debeant increfcere, priufquam ad per- 

fedtionem fuam perdudli mutationis negotium 

fufeipere queant. 

CAPUT VIL 

indicantia, utrum Ephemerum bre- 

vi evolaturum Jit: tum quidnam ipfi 
officiat: & ad quemnam Naturalium 
Mutationum Ordinem id pertineat. 

GEneralia atque antecedentia figna in- 

ftantis Ephemeri Vermium mutationis 

habentur in tempeftate : calido nimirum & 

iicco verejhyeme mitiore;pluvia 6c nive minus 

copiolis; mollique & tacite fluente aqua. Signa 

.vero peculiaria, quibus feitur. Vermes hos brevi 

eflb volaturos, fita funt in Alarum fuper dorfo 

protubcratione: hae enim circa illud tempus 

depreflam pknamque fuam formam cum tumi¬ 

diore magis rotunda commutant. Aqueum 
fcilicet illud gluten, quodalioqui intra tunicas, 

quae Alas compledtuntur, repetitur, craffius 

jam & tenacius evadit, futuraeque Alae figuram 

paullatim induit: unde eft, quod eo jam tem¬ 

pore iVae per externum fuum putamen» quodam- 

Tab.xill. iiiodo tranfpareant. 
g.Yii.aa. autem funt haec ligna, licubi & 

praeterea color harumce intus latitantium Ala¬ 

rum ex flavefecnte 5c pallido in grifeum cerni¬ 

tur abire. Quin major adhuc iis ineft: certitudo, 

fi externa Alarum tella, de corpore Animalculi 
abllradla,it^tus haerentem Alam prorfus illaelam 

inde producere licet. Quemadmodum in Ta¬ 

bulae XIV. flg. I. fub Iit. 88g patet; ubi Alam, 

prout artificiofe a natura complicata ell, magni¬ 

tudine audla depidlam filio. 

Accedit & aliud praeterea lignum, fub dif. 

fedlione horumce Animalculorum fefe offerens: 

quando nimirum partes Genitales, & Ovula ple¬ 

nam fuam magnitudinem, duritiem, & ovatam 

figuram jam adepta efle deprehendimus. Unde 

vel integrum quoque Animalculum tum tempo¬ 

ris de exteriore fua pelle eximere, atque hac 

encheirefl in Ephemeri volantis formam tranlinu- 

tare licet. 

Eo tempore omnia hujus Infedli vifceraa for- 

dibus fuis purgata funt, nec in Ventriculo at¬ 

que Intellmis aliud quid continetur, nili pellu¬ 

cidi atque depurati humores, qui, quo mutatio 

longius abeft, eo adparent magis turbidi & co¬ 

lora- 

irss 

Ter'voyl m deEyeren van het Haft foo kleen en ftth- 
tiel Jy'<^ > fto blykt daar lichtelyk de reeden ujt ^ 

'waarom de Wurmen , die daar uyt voortkoonien ^ 

drie jaaren moeten groeyen , eer fy tot baar vol- 

maaktheyt geraaken en veranderen kunnen. 

HET VIL HOOFTSTUK. 

Teekenen of het Aas Iiaafl: vliegen fal; en 

dan, wat het fchadelijk is; en tot wat 

Order van de natiiiirelijke veranderin¬ 

gen dat het behoort. 

E algemeene ende de voorafloopende teekenen 

van de aa7tjiaande veranderingen der Haft~vmr~ 

tnen, is het iveer; als een warm en droog voorjaar; een 

fafte winter; weynig regen en fneeuw^ ende een 

jaft ende ftil-loopent water. De hef onder e teeke- 

nen, of het Aas haaft vliegen fal: die Jyn het uyt- 

puylen der Vleugelen op de rug, dewelke op die tyt^ 

voor een platte ende effen gejialte , een dikker en 

rontagtiger gedaante verkrygen. Waar door de wa¬ 

terige Ijmighejt, die atiderfins bmnen inde Vliefen 

die de Vleugelen bevatten ^bevonden wort, nu dikker 

en tayer wort; foo dat dezelve de gejialte van een toe¬ 

komende Vleugel komt aan te nemen. Dewelke men 

op die tyt door de a uyterljke fchaal der Vleugelen; 

eenigfinsJiet heenfchynen. 

Dee/è teekenen fjn noch klaarder, wanneer men 

de Verw deefer inwendige vleugelen van geelagtig 

en bleek in grys fiet veranderen. En nog feekerder 

fjn Jy,wanneer men., het uytwendig Schaalken der 

Vleugelen van het Dierkens lichaam aftrekkende, de 

bhmenfte Vleugel geheel ongefchonden daar kan 

uymeetnen. Als op deXIV.plaat i.fg.by de letters 

88 8 vertoont wort ; alwaar de Vleugel met Jjn 

naturelyke en kunjiige vouwingen in het groot is 

afgebeelt. 

Noch is daar een ander teeken, namentijk als 

men deefe Dierkens ontleet; dat men dan de Saat- 

deelen, etide de Eyeren in haar volkomen groote , 

harde, ettde eys-gewyfe ronte bevmt. Soo dat nmt 

ook het gantfche Dier ken uyt Jyn buytenjle vel kan 

fchillen; ende het de gejialte van vliegent Haft 

door deefè uytvtnding doen aattnemen. 

Op deefe tyt foo fijn alle hare ingewanden van 

vuiligheit gefuivert, bevattende de Maag^ ende de 

Darmen niet als doorluchtige en gereynigde voch' 

tigheeden, die, hoefe verdh van haar e vermderin- 

gen af [tjn , trouhelder , en gecouleurder bevonden 

WGY' 
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brati; ut aliquando fiavefcentes , quandoque 

etiam obfcuriores atque ruffi fint. Aliis item 

temporibus pauxillum fialtem argillae in craffi 

rcdtique Inteftini extremo reperitur; at contra 

tota undequaque limpida fiunt & perfipicua haec 

Infiedba, quando mutatio eorum proxime in- 

ftat. 

Sequentia vero Ephemeri mutationes f eprimunt^ 
vitam dcftruunt, ejufique incremento obftantj, 

ita ut propterca quovis anno haud aeque magnus 

horum Infiedlorum numerus, nec aeque matu¬ 

re etiam, proveniat. Inclemens nimirum atque 

longo tempore fiaeviens hyems, nive & pluviis 

frequentioribus afipera • quibus fit, ut tubuli, 

quos incolunt Vermes, arrodantur^ claudantur, 

fiabulo obruantur. Nimia dein ficcitas e- 

jufimodi pariter impedimenta adfert; tum enim 

domunculas fiuas derelinquere, aliafique novas 

fibi efibrare debent. Ex quibus tandem facile 

quis aflequi poteft, quidnam Ephemero profit, 

quid obfit, quid ejus aerumnas diminuat, quid- 
veeas multiplicet. 

Quae paullo ante de Alarum Ephemeri ma¬ 

turitate in medium adtuli, quam manifeftiflime 

docent, ad quemnam inter quatuor naturalium 

mutationum Ordines Animalculum hocce per¬ 
tineat; videlicet ad Secundum. Omnia enim 

Infiedla hujufice Ordinis eodem, quo Epheme- 

rum, modo mutantur. 

Aligerius quidem Clutius comminificitur,quod 

Vermis Ephemeri in Nympham Tertii Ordinis 

mutetur, omnemque tum temporis motiirn 

fiuum, uti Nympha Bombycum, amittat; imo 

vel iconem quoque illius Nymphae exhibet; 

quanquam ea in rerum natura nuipiam fit re- 

periunda. Pateat hinc, quantopere decipiantur 

illi, qui, negledba experimentorum veritate, 

fuifimet tantum ratiociniis, aliorumque narratio¬ 

nibus fidem adhibent. 

CAPUT VIII. 

'§uonam & qmm mirifico modo Efca 

in Euhemerum transmutetur, 

jUando tempus mutationis Ephemeri ad- 

efir, reconditae intra folliculos, vel 

putamina fiua, Alae ** firmitatem atque 

\debitam acquifiverunt ; neque 
da. amplius in Vennis poteftate eft, fiuam mutatio, 

nem diutius procraftinarc; tunc omnes illi Ver¬ 

mes, qui partibus didlo modo conftitutis & 

praeparatis gaudent, fiuis e domiciliis in aquam 

fiefie 

•voorden: ais fjnde haar 'uer'W fomtyts gêelüchtig\ 

fomtyts donker ende rofch, . Op andere tijden we¬ 

derom foo vint men noch wel een weinig kley 

heel achter in den rechten en dikken darm , daar in 

tegendeel^ wanneer fy nu op het punt van haare 

verandering ftaan,Jy heel helder ende doorlugtig 

daar uyt ^en. 

Het geen het Aas in Jyne veranderingen verhin¬ 

dert het felve doodt,ende in fyn voort feiten belet; 

foo dat het daar door het eene jaar in minder getal 

ende ook laater , als in het ander jaar, voortkomt; 

dat is een harde ende lange winter; veel fneeuw 

ende reegen; waar door de pypkens, daar fy in 

leeven, toe-ende afgefpoelt worden, ende met Jandt 

bedekt. Van gelyke brengt ook ele al te groote 

droogte diergeljke belctfelen by^ Op welken tydt 

fy haare huyskens moeten verlaaten ; ende op een 

nieuw weer andere uytbooren. Uyt al het welke 

men] lichtelyk fien kan , wat het Aas voordeel oj 

hinder doet; ende Jyne ellenden vermindert^ ofte 

vermenigvuldigt'. 

Uyt het geene foo effen van de rypheit der Vleu¬ 

gelen van het Aas is bygebragt; foo blykt heel 

klaar, onder wat Order van de vier natuurelyke 

veranderingen dat het behoort: namelyk^ onder de 

Tweede. Wam alle de Dierkens, die daar onder 

behoor en, veranderen op defelve wys , gelyk als het 

Aas. 

Augerius Clutius verfiert alhier, dat de Wurm 

van het Aas in een Popken van de Derde Or¬ 

der verandert, ende dat het als dan fijn heweeging , 

gelyk, als de Popkens der Syde-wurmen gebeurt, 

Peene77taal verliefl. Het geen hy ook uytteekenf, hoe¬ 

wel het in de natuur niet en is te vinden. Waar 

uyt men fien kan, hoe fier fy bedrogen worden, die 

de waarheit der ondervindingen verlaten, ende al¬ 

leen haar reeden, of het /eggen van anderen geloof 

geeven. 

HET VIII. HOOFTSTüK. 

Hoe en op wat voor een wonderbaarly- 

ke manier het Aas in Haft verandert. 

E tyt van het veranderen van het Haft aange. 

gekomenfijnde, ende de inwendige a Vleuge¬ 

len binnen in haar dopkens of jchaalkens haare vol¬ 

komenflyfte en teeke'aing verkreegen hebbende; ejtde 

dat het niet meer in de macht van het Aas fchynt 

te fijn , om fjn vervelling of verandering uyt te 

feilen: foo begeeven haar alle die Wimnen , dewel¬ 

ke deefi deelen op defelve wy fe foo gefchikt endé 

T t t ge- 
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fefe conferunt. Id, quod plerumque circa ve- 

fperam, inter fextam & lefquifextam horam, 

contingit. Vidi autem Junii meniis dic decimo 

tertio, Anno 167ijEphemeri Vermes volitantes. 

Reliqui Vermes, qui eo nondum ufque per¬ 

venerunt, fuis in tubulis reconditi manent. At 

illi, qui in aquam prorcpferunr, femet promo¬ 

vent, atque pro virili feftinant, ut ex aquarum 

profundo in fupcrficiem natando emergant. Hanc 
ubi celerius alii, alii tardius, attigerunt; mox 

eorum quilibet feorfim in alatum mutatur 

Animalculum b. Ifthaec autem mutatio, aut 

exuviarum rejedtio tam fubito & celeriter perfi¬ 

citur, ut vel attentiffimus quifque haud aliter 

judicare poffit, quam quod Vermis veloci atque 

citato volatu e mediis aquis prorumpat. 

Omnibus Infeftis, mihi hadtenus cognitis, 

certum atque praefinitum cuilibet ab Omnipo¬ 

tente DEO ftatutum efi tempus, quo Alas fuas 

expandant, & explanatas laevefque arefaciant, 

priufquam ad volandum femet accingere pof- 

fint. Verum Ephemerum contra eodem pro- 

pemodum temporis punélo 6c reptile eft & vo¬ 

latile. Qtiocunque oculos quis in amnis fu- 

perficie convertit; ubicunque ex fundo aquae 

nonnihil ebullire confpicitur ,• ibi mox alatum 

quoque Animalculum mediis ex aquis cernitur 

prodire. Argo fane oculi deficerent, fi ve] 

perfund^oris faltem adorandi Conditoris iilhaec 

miracula adtendere vellet. 
Qtiodfi quis in naviculam, tranverfo fitu ad- 

verfus defeendentes fluminis aquas defixam, fe 

confert; quam optime fic emergentia, cxuviafque 

deponentia , haec Infecta tunc obfervare poteft. 

Ut enim velociffima manu Vermem etiam- 

num intra aquas fluitantem apprehenderis; 

haud tamen oculis tuis eum admoveris, quin 

alatus fit. At vero praeveniri tamen poteft, 

mutatione nondum peracta e fluvio protrahi Ver¬ 

mis, fi nonnihil circa pedtus contunditur aut ob¬ 

teritur : quae quidem encheirefis perquam ne- 

ceflima eft, fi Vermen quis nondum mutatum 

fuaque adhuc cute indutum contemplari cupe- 

ret. ' 

Sed quaenam, amabo,vera eft ratio,ob qliam 

hae Alae tanta cum celeritate femet expandunt? 

Oiiae tamen & Mufculis & Articulis in fui me¬ 

dio carent, nec nifi arrificiofe convolutae & com¬ 

plicatae funt: imo, quae momento poft iterum 

de 

gereet kehhen, ujt haar e ’wooningen vervolgens tt 

v^ater. Dit gefchiet gemeenelyk des avonts tujfcheu 

fes en halj fevenen. • Hebbende ik, het Aas in "‘tjaar 

1671. op den 13 dag van Junius ^ oj Somermaant ^ 

Jien vliegen. 

De andere Haft~Viurmen, die nog foo verre niet 

gevordert en Jijn, die blyvsn in haare pypkens opge- 

Jlooten. Maar de Wurmen^ die haar te voater be~ 

geeven hebben, die vervorderen en fpoeden haar, 

foo veel als het nwgelyk is, om uyt de diepte der 

ivateren de vlakten van haare flroomen al jvtem- 

mende te verkrygen. Dewelke de eene wat eer¬ 

der, en de andere wat traager bekomen hebbende , 

foo a verandert Wurm voor Wurm Jich datelyk in 

een b gevleugelt Beesken. Het welk veranderen, 

of affiroopen van vel foo fchielyk en rafch in (ijn 

werk gaat, dat men ?net alle fijn opmerking niet 

anders kun oordeelen, of de Wurm kotnt gefwint c» 

vaardig vliegende , door het midden der wateren 

heen gejehooten. 

Aan alle de bloedeloofe Dierkons ,my tot nog toe 

bekent, heeft de Almagtige een Jeekere en bepaal¬ 

de tyt gegeeven , om haare Vleugelen uyt te /pan¬ 

nen , ende om die effen ende glat op te droogen, eer 

Jy vliegen kunnen. Maar in tegendeel foo is het 

Haft , bykans op een en het felfde oogenblik, een 

Wurm, en een Vlieg. Waar dat men fyn oogen 

keert, op de vlakte der flroomen ; waar dat men 

eenig water Jiet opborrelen, datelyk flet men eest 

gevleugelt Dierken midden uyt de diepten te voar- 

fchyn koomen. Argus die fou alhier gebrek^ van 

oogen krygen, indien hy maar ter loops op deejè 

aanbiddelyke wonderen GODS fou aeht ge even i 

Wanneer men een fchuyt iteemt, ende defelvé 

dwars tegen de flroom van het affakkende water 

aanlegt 1 foo kan pien het alderbequaamfl het op- 

horrelent en vervellent Aas gewaar worden. Dan 

hoe gefwint de bant is , dewelke de Wurm , nog 

binnen in het water fwemmende, vat; hy en kan 

hem niet ongevleugdt aan fyn gefigt brengen. 

Evenwel, wanneer men hem een weynig omtrent de 

borfl kneufl of plettert, foo kan men hem onveran- 

dert uyt de rivier ophaaien. Welke uytvinding 

heel nootfaakelyk is , indien men begeerig was, 

07» hefn ojtverandert en 7iog in fyn vel fjnde te be- 

ftgtigen. 

Maar wat kan dog de waare reeden fyn van dit 

fnel uytfpreyden der Vleugelen , dewelke Spieren , 

en Geleedingen op haar 7nidde7t ofttbreekende, niet 

als ktmfiig te fa/nen geployt ende gevouwen fijn ? 

Ends die na een oogetiblikje tydts weer op een nieuvi 

ver- 
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de novo miitarc cutcm debent. Ptofcöro folutu j 

difficilis hic eft nodus. Cogitavi equidem ne- 

ceflarium elTe, ut iftae Alae Mufculis pariter at¬ 

que Articulis in fui medio fuiflent inftruélae: 

quemadmodum in aliis id Infedlis ita compara¬ 

tum animadvertimus ^ utpote quae ejufmodi 

articulorum & mufculorum interventu Alas 

fuas in fpatiura valde anguftum quam artihcio- 

fiilime norunt componere, rurfuique celeriter 

admodum explicare. Inter alia id in Fullonibus , 

didlis obtinet,qui Alas longiffimas in parva va¬ 

gina recondunt, & tam concinne fubter hanc 

complicant, ut Alis penitus deftituti efle vi¬ 

deantur. Quamvis autem Fullones vi mufcu- 

lorum atque articulorum,quos in medio Alarum 

collocatos gerunt, hafce eadem ratione, ac in 

Ephemero nondum mutatione funólo , ardte 

complicare fciant, iterumque citatim expandere j 

mihique vifum fuerit, fimilibus adminiculis in 

Ephemero quoque opus fuiffe 5 fummo tamen 

Artifici haud placuit eadem heic fabrica uti: 

quin patet etiam a pofteriori, eam heic ne qui¬ 

dem fuilTe necefiariam. 

Si vero de celeri hac Alarum expanfione, 

quoufque experimenta, quae inftitui* facem 

praeferunt, aliquid mihi dicendum eft^ id omne 

in eo vertitur,quod exiftimem, aquam,quae in 

fluminisfuperficie, quam in profundo, calidior 

eft , circum fluentem atque penetrantem, quam- 

plurimum ad hanc expanfionem conferre. Ejus 

enim ope fanguis, qui tum temporis, expanfio¬ 

nem promovendi caufii, ex corde in Alas pro¬ 

truditur, fortiuspoteft impelli: quemadmodum 

videmus aquae calidae adminiculo languinem vi 

majore in Pedes adduci, partefque has magis 

tumefieri, quando Venae fedio in Pede inftitui- 

tur. Confimilimodo, quoniam fanguis omnefque 

humores in hoc Animalculo, cum cutis fuae mu¬ 

tatione occupatum id eft atque natat, vehemen¬ 

ter admodum moventur, hinc ambiens aqua ap¬ 

prime infervire poteft ad contentos illos humo¬ 

res intra Alas promovendos, quo hae tanto ma¬ 

gis expandantur. Propterea etiam oblerva- 

mus, quod Alae Infedtorum, ficubi eo tera. 

pore fauciantur five difeinduntur , haemorrha¬ 

giam facile inferant lethalem, aut faltem nun¬ 

quam fefe deinceps explicent. Ad promptiorem 

harumce Alarum expanfionem permultum quo¬ 

que facit aer impulfus, qui per numerofis ad¬ 

modum Fiftulas pulmonales eo invehitur, A. 

iifque rigidandis, & humiditati inde expellen¬ 

dae infervire poteft. Qiiodfi Vermis Ephemeri, 

muta- 

A t Ü R A Ë. 

I vervellen moeten l Seeker^ daar is Jwaarelyk op te 

lamvsoorden; hoevoel my voel gedacht heeft ^ dat het 

nootfaakeljk was geweefl, dat men deefe Vleugelen ^ 

ook op haar midden met Spieren ende Geleeding 

gen had behoor en te verjïen. Gelyk ivy dat in an~ 

dere hloedeloofe Dierkens foo ondervinden; dewelke^ 

door middel van deefe leeden, haare Vleugelen Jset 

kunflig in een nauwe engte weeten op te vouwen ; 

ende die door middel derjèlve weer vaardig up tè 

Jpannev. Gelyk ais dat onder anderen in de Oor¬ 

wurmen befonderljk plaats grypt, die feer langs 

Vleugelen onder een kleen fchaalken verbergen j 

ende defelve foo kunflig daar onder opvouwen, dat 

het deenemaal fchjnt, of fj geen Vleugelen hadden.. 

Hoewel dan dat de Oor-wurmen, door middel van 

Spieren en Geleedingen, die op het midden van haarè 

Vleugelen geplaatfl fljn^defelve^als in het onveran- 

dert Haft., kort in een weeten te vouwen,ende weer 

vaardig daar door uyt te breyden >• en dat het my 

gefcheenen heeft, dat dit ook nootfaakelyk fou die¬ 

nen geweefl te fyn in het Haft: foo heeft egt er den 

grooten Kunflenaar het felve aldaar niet belieft: en 

gelyk het blykt, het ijfer ook niet nootfaakelyk ge¬ 

weefl. 

Evenwel, om yets op dit fhel ujfpannen der 

Vleugelen uyt myne ondervindingen te [eggen ; Joo 

en kan ik niet anders daar op bybrengen; als dat 

my dunkt, dat het indringende en omvlietende wa¬ 

ter, dat warmer aan fyn vlakte als onder in de 

diepte is, feer veel tot dit uytbreyden kan doen-. 

Door reeden dat het bloedt, H geen op die tydt in 

de Vleugelen, tot haare uytfpanning , uyt fet hart 

bewogen wordt, nog fterker daar door kan voort- 

gedreeven worden. Op de wyfe, gelyk het warmé 

water, wanneer iemandt in fyn Voet gelaaten wort^ 

het bleet daar door flerker in de Beenen komt te 

bewegen , ende die leeden uyttefeiten. Soo van 

gelyken, terwyl alle het bloedt ende de vogtigheeden 

in dit Dierken, wanneer als het vervelt en fwemt, 

geweldig beweegt worden ; foo kan het omvlietende 

water feer bequamelyk dienen , om fleefe beflootc 

vogtigheeden tot meerder uytfpanning der Vleuge¬ 

len in defelve te helpen beweegen. Hierö?n fiet men 

ook, wanneer de Vleugelen der hloedeloofe Dierkens 

op die tyt gequetfl, of doorgefneeden worden ; dat 

fe ligtelyk daar door doodt bloeden, of ten minflen, 

dat de Vleugelen myt uyt en fpanneti. Tot het 

vaardig uytbreyden deefer vleugelen doet ook feer 

veel de ingedreeven lucht , dewelke door een groot 

getal Longpypen daar in gevoert wert; ende dienen 

kan om haar te verflyven , ende de vogtigheden te 

doen uytdampen. Soo wanneer men de Vleugelen 

vaneen Haft-wurm ^ die op fyn veranderen flaat^ 

T t t % af 
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mutationi fuae proximi, Alas abfcilïas in pelvim 

aqua plenam conjeceris j mox eas vi circumfluen¬ 

tis aquae expandi videbis, tandcmque pauco poft 

tempore nitide & aequabilem in fuperficiem ex¬ 

tendi: ita, ut vel volatui forent habiles, mo¬ 

do ficcitate & firmitate debitis gauderent. Sae¬ 

pius hoc circa Alas experimentum inftitui, at¬ 

que inde quodammodo didici, quanam ratione 

expandantur. Quum enim eas memorato modo 

in aquam repofuifiem, majores primo earum pli- 

cas explicari animadvertebam ; deinde vero 

fi<>. i. f si. paullatim Alae juxta longitudinem exporrige- 
bantur ^: poftea miribili valde ratione plicae 

fig. IX * longitudinales Alarum evolvebantur donec 
c. Fig. X. tandem Alae ^ penitus expanderentur. Poteft 

^.Fiafvin* Animalculo^, ad vivum delineato, 
confpici: at allegatae Alarum icones microfcopio 

intercedente exaratae funt. Quoufque Alae ad¬ 

huc in plicis rugifque fuis conftitutac funt, 

colore gaudent obfcure grifeo j qui fenfim dilu¬ 

tior evadit, quando expanduntur. 

ƒ Fig. VI. Ephemerum ƒ ubi didto modo ex aquis evola- 

^ vit, quanta poteft , celeritate locum alicubi 

quaerit, in quo tranquille confidere queat; eo- 

que invento tenuiflimam quandam atque tener¬ 
rimam pelliculam five interulam univerfo fuo 

corpore,Capite nimirum, Pedore,Ventre, Pe- 

^.Fig.xn. dibus , Caudis , Alifque exuit g. Verum pri- 
& XI11« ufquam de altera hac cutis mutatione agam, no¬ 

tandum eft, eam in terra fieri: cum prior con¬ 

tra in aquis perficeretur. Eft & prima illa exu¬ 

viarum mutatio longe mirabilior atque animad- 

verfione majore digna, quam pofterior. Quan¬ 
do enim Ephemerum prima vice in fuperficie 

aquarum fuam cutem, five togulam quafi exte¬ 

riorem, excutit; tunc totam fuam priftinamfor- 

. mam fimul penitus amittit» At in fecunda mu¬ 

tatione hoc nequaquam locum habet. 

Sub prima igitur exuviarum mutatione, in 

qua cutis Ephemeri, fuper Capite & Dorfo de- 

hifcens, repente de corpore abfcedit, donec 

Ephemerum inde velociter atque citatim evolet, 

notabiles admodum partes amittuntur: omnes 

^ nimirum ab utroque latere Branchiae ^, una 

^ ƒƒ cum decem inferioribus Pinnis Remigibus. Quin 

Branchiae hae, cum abfcedunt, ne pilos quidem 

fuos relinquunt, fed adeo penitus totae eva- 

neftunt, ut nonnifi minuta quaedam veftigia, 

five apices, ab lis fupeidint, qui exiguum mar¬ 

ginem five limbum ad latera Ventris conftituunt- 

c. Porro & Dentes five Forcipes c amittit Ephe¬ 
merum , 

sn 'tn een kommetje met "Witter werpt"; fob 

ftet men defelve , door het otnvlietende water , da~ 

telyk uytjpannen : tot Jy een geringen tyt daar na 

glat ende net uytgerekt worden : foo dat fe als be. 

quaam otn te vliegen foiiden fijn , ind'ienfie maar 

droog en Jlyf waar en. Ik heb dïkmaals deefe uyt- 

vinding omtrent de Vleugelen gedaan; en daar uyt 

ten naajien by geleert, op wat manier dat Jy uit¬ 

spannen. Want als ik defelvc op de verhaalde wyfè 

in het water lag, foo bemerkte ik , dat eerjl de 

digroote vouwen der Vleugelen daar uyt gingen-. 

waar op dan de b Vleugel allengskens in (yn leng- 

te uytgejirekt wiert. Hier op wier den dan (eer 

wonderlyk de c lang-werpige ployen der Vleugelen 

uytgefpannen; tot dat de <1 Vleugel ten laatjlen 

heel uytgefet wiert. Soo als men dat in het ^ Bees- 

ken felve fien kan, dat na het leeven is afgeteekent; 

daar in tegendeel de aangewefe ajbeeldinge der Vleu¬ 

gelen onder een vergrootglas gefichiet is. Wanneer 

de Vleugelen noch in haar vouwen en ployen fjn^ 

foo is haar couleur donker grys, die^ wanneer fy uyt¬ 

gefpannen fijn .^allengskens ligter wordt. 

Het ^ Hajt, fig op de gejeyde wyfe uyt het water 

begeven hebbende , ylt met de grootfie vaart, die 

het kan , om ergens een ruji-plaats te vinden. De¬ 

welke bekomen hebbende , foo g trekt het van fijn 

gantfche lichaam, als van het Hooft, de Borji , de 

Buyk^ de Beenen.^ de Staarten.^ ende de Vleugelen, 

een overdun en tenger Vliesken , of hemdeken af. 

Maar eer ik nu deefe tweede manier van vervellen 

af handel, foo moet men weeten, dat defelve op het 

land gefchiet; daar het eerfte vervellen binnen in 

het water gebeurde. En welke eerfie vervelling 

ook wenderlyker ende aanmerkelyker is , als deefe 

tweede. Want als het Aas booven aan de vlakte 

van het "water de eerfte maal verveltende fijn bo- 

ven-rokje gelyk als uytfchut, foo verlieft het al¬ 

daar gantfehelyk ende geheelyk fijn voorige ge¬ 

daante. Het welk het niet en doet in het tweede 

vervellen. 
In het eerfte vervellen dan , alwaar de 

huyt van het Aas, op Jyn hooft en rug open- 

barft, en fehielyk van fyn lichaam affchuyfi, 

tot dat hy daar gefwint en vaardig uyt weg-vliegi; 

Joo worden aanmerkelyke deelen verloor en; b 

alle de Kuwen aan weerfyden, met de onderfte tien 

vlot-riemkens. Nog foo behouden deefe afgewee- 

ken Kuwen gantfeh geen hayrkens , maar fy ver- 

dwynen foo gantfehelyk, datter maar eenige kleene 

teekenen of punten van over hlyven : die aan de 

fyden dei buyks een kleen randeken of boortken uyt 

maaken. Vorder foo verlieft het Aas fyne c Tan¬ 

den , of Scharen; als ook de gedaante van fyn d d 
Beenetï ^ 
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merum, Sc priftinam Pedum fuorum formam dd, 

Sc Alarum folliculos e, Sc Caudas^ Scc. Unde 

Ephemerum hac cutis mutatione fundlum velu- 

ti aliud penitus Animal ^ evafit. 
Quum vero difficillimum fit, imo haud poffi- 

bile, omnia haecbreviffimo illo, quo Gutis de¬ 

ponitur , temporis punfto obfervare; otiofe id 

quifquam peragere poteft, fi Vermem, jamjam 

mutationem fubiturum, lente Sc dextere fua 

Cute exuit. Tum enim abfcedentes Branchiae, 

quae exuviis Ephemeri inhaerefeunt, quam cla- 

riffime cernuntur; comparet etiam, qualesnam 

Apiculi prominentes in ipfo Ephemero ab iis re¬ 

linquantur; imo vel illae pariter in exuviis Foveo¬ 

lae confpici poffunt, quae modo didlos apiculos 

exceperant. Praeterea etiam Fiftulas Pulmona¬ 

les exutas ibi videre licet. Et quid plura de 

Mufculis,Tendinibus, Vafis, Nervifque refe¬ 

ram, quae maturi inftar fruftus, ex arbore de¬ 

cidentis , a fe mutuo recedunt ? Circa haec enim 

nec intelledtui, nec animadverfioni, nec expe¬ 

rientiae ullus eft locus: quandoquidem ea omnia 

ab Omnipotente Sapientia , Prudentia, Sc Pro¬ 

videntia diriguntur; Sc tam mirabili quidem 

modo diriguntur, ut fimul fint incdmprehenfi- 

bilia. 

Porro quamvis plurimae Ephemeri Vermis 

partes fub prima illa cutis mutatione longius 
extendantur; Cornicula tamen, quae anterius e 

Capite Vermis prominent, fimpliciter tantum 

fuam exuunt cutem, hacque exuta dein longe 

teneriora Sc breviora funt in Ephemero volan¬ 

te, quam in Verme erant. Quae circa Oculos 

contingit, mutatio majorem multo meretur ad- 

tentionem: Cornea enim eorum Tunica, quae ve- 

luti explanata Sc laevis in Verme fuerat, poft 

depolitas exuvias in Ephemero multorum quali 

ex congerie Oculorum, qui tanquam reticulum 

aequabiliter interftindtum Conftitüunt, conftare 

videtur. Pedes itidem, una cum duabus Cau¬ 

dis ,vi mutationis altero tanto longiores evadunt: 

tertia vero Cauda, in medio fita, penitus depo¬ 

nitur. 

Quum dico, quod bini hujus Animal culi O- 

culi veluti compofiti fint ex congerie multorum 

Ocellorum (quos equidem in nonnullis Infedtis 

fexies imo lepties millenos obfervavi, in aliis 

vero,uti funt Aranei atque Scorpiones, paffim 

fuper corpore djfperfos); haud ideo quis velim 

exiftimet, quod Oculi illi, uti in Hominibus 

aliifve quibufdam cognitis Animantibus , fabre- 

fadti fint. Nequaquam. Carent enim humori¬ 

bus : at quaelibet eorum divifio globofa hexago¬ 

num 

Beenen, ende de e Knopkens der Vleugelen ^ de 

Staarteneden de foo voorts ■. Soo dat het door deejè 

aflegging van Iniyt ^ fig als een geheel ander Dier 

vertoont. 

Maar alfloo nu dit alles fleer moeyeljhd s^tde ook 

onmogelyk is in de haafiigheyt van bet 'vervellen 

te bemerken; Joo kan men het heel op flyh gemak 

heflen, veanneer als men een Wurm, die op het oo- 

genblik van flyn vervelling flaat, langflaam en kun~ 

flig den huyt aftrekt. Als dan pet men fleer klaar 

de afftroopende Kmmen , die in het vel van het Aas 

hlyven: van gelyken fletmenvoat voor uytfleekende 

puntkens d dutter in het Haft flelfls van over hly-> 

ven. Soo pet men ook de Kuylkens, veaar in dêjél- 

ve in het afgeproopte vel gefleeken hebben. In het 

voelk tnen dan vorder flet de afgeveecken Long-pyp-> 

kens. En veat fal ik meer fleggen van de Spieren ^ 

de Peefen , de Aderen , ende de Senuen , die üls een 

rype vrugt, die van de boom valt, van malkande- 

ren afveyken. En voaar omtrent nog verflant, nog 

opmerking, nog ook ondervinding plaats heeft s 

want een Almogende Wysheyt, Voorflenigheyt, en^ 

de Voorflgtighcyt bejiiert dit alles; ende p befiiert 

het foo wonderlyk d dat het tegelyk ondoorgrondelyk 

is. 

VorderSd hoewel nu alle ofte de meefle deelen van 

den Haflt-Wurm in dit eerfe vervellen langer uyt- 

gerekt worden d floo flroopen de Hoorn kens d die voor 

aan het hooft van de Wnrtn fijn , maar enkelyk 

haar vel afl: waar na dat fle dan veel teerder en 

korter in het Hap, ds in het Aas fijn. Veel aan- 

merkelyker is de verandering omtrent de Oogen ; 

want het Hoorn-Vliesken dcrfelve, dat als effen en¬ 

de glat in de wurm is, dat flet tnen na het af-flroo¬ 

pen van de Huyt uyt een vergadering van veele 

oogen d die als een gelyk-matig net ken uytmaaken d 

in het Haft te heftaan. De voeten worden door het 

afjlroopen te gelyk met twee van de Starten eens 

floo lang; ende de derde of de middeifte Start wort 

gantfleh afgelegt. 

Wanneer als ik flegd dat de twee Oogen van dit 

Dierken uyt een vergadering van veele kleene Oog- 

kensbeflaan; die ik m flommige van deefle Beeskens 

wel fes en fleven dujflent te fijn ondervinde ; ende 

in anderen hier en daar op het lichaam verfpreyti 

als in de Spinnekoppett ende de Scorpioenen plaats 

heeft: foo moet men echter niet meenen , dat defeU 

VB d als de Oogen van de Menfchen, of eenige an~ 

dere bekende Dieren, van maakflel flyn. Nee^^ 

geenflns; want in defelve m wttrden gem vogtig^ 

V V V 
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num & acui fimile emittit filamentum, quod in 

tunica Oculorum retiformi definit: ipfa autem 

haec tunica ad Nervum & Cerebrum terminatur. 

Ut adeo Animalcula haecce alio penitus modo, 

quam nos, videant. Nos enim radiorum in¬ 

tra Oculum coliedtorum adminiculo videmus: 

Illa autem vifum perficiunt ope colleéfionis fi¬ 

lamentorum nerveorum, quae, quo tempore 

viiio fit, per fpecies vifibiles, lucifque radios 8c 

colores, leviter tantum in prominulis fuis ex¬ 

tremis afficiuntur atque commoventur: quem¬ 

admodum in meo de Apibus tradlatu hanc 

rem prolixe dcfcripfi atque iconibus expreffi. 

Quantum ad alteram Cutis Ephemeri mutatio¬ 

nem, quae continuo, abfque intermiffione, pri¬ 
mam fubfequitur; notandum in ea eft, quod 

Ephemerum, femel vernatione fundum, haud 

ullam faciat loci eledionem, in quo tranquille 

confidens alteram fuae cutis mutationem fubire 

poffit. Imo omnis ipfi placet, quemcunque in¬ 

ter volandum invenerit, locus: atque perinde 

habet, an lignum fuerit,lapis, terra, arbor, 

cymba, navis, befiia vel homo. Videtur in¬ 

nocens Animalculum ad quaecunque indifferens 
effie; modo alicubi conquiefeere ipfi detur , ut 

alteram fuam pelliculam queat exuere. Hanc 

vero hac ratione exuit. 

Primo Ephemerum Pediculos fuos, acutis 

tJnguiculis inftrudos, quantum poteft, firmiter 

rigide defigit: deinde veluti perfridione & 

tremulo horrore corripitur; moxque tunc me¬ 

dio fuper Dorfo, in ipfo illo,quod ibidem datur^ 

exiguo fcuto,cutis ejus dehifcere obfervatur; qui 

hiatus paullatim verfus anteriora eoufque femet 

aperit, ut Ephemerum (Japut fuum ex illo queat 

exferere. Hoc fado Pedes id fuos de cute pro¬ 

trahit a; dum interea Pinguiculi,exuviis pofitiv 

adhaerentes, firmiter adhuc fuo loco infixi 

fiint: quod equidem plurimum facit ad reli¬ 

quum corpus cute fua exuendum. Praeterea 

probe heic animadvertendum eff, quod Caput 

& Pedes abfcedente fua cute fimili modo orben¬ 

tur , quo nos pedes noftros e calceis, caputqug 

e pileo ardiore educimus. Verum de reliquis 

partibus, primo nimirum atque fecundo Ala¬ 

rum pari, ea ratione abftrahitur cutis, ut inter¬ 

na hujus facies extrorfum, & externa intror- 

fum obvertatur ; quemadmodum nos chirothe- j 
cas noftras invertimus, ut digitorum interior fu- * 

perficies extrorfum producatur. Eo tempore, 

quo culis pro parte dimidia de Alis abftrada eft^ 

hecden gevonden .* maar van yder klootsgeivyfe ver» 

deeling derfelve gaat een feshoekig en naalts-ge» 

Vijs draatke ; het voelk op het nette vlies deefer 

oogen eyndigt, en dat op de Senuvo , ende de Her- 

fenen. ■ Soo dat het gefigt van deefe Beeskens , og 

een heel ander ivyfe^ als in ons, toegaat. Alvoaar 

het door een vergadering van flraalen, binnen in het 

oog gefchiet. Daar het felve alhier door middel 

van een vergadering van fenuagtige draatkens toe¬ 

gaat-, die op de tjt, als fy Jien, maar eeven op haa- 

re verheeventheeden , door de Jteneljke hoedanighee» 

den en flraalen van licht ende couleur., geroert en be- 

Vieegt voorden. Gelyk als ik dat felve voytloopig heb 

hefchreven,enüjgeheelt in myn boek van de ondervin¬ 

dingen der Byen. 

Wat nu het tweede vervellen van het Haft be¬ 

langt: het geen dadelyk en fonder onderlasten op 

het eerfle volgt. Daar omtrent is wel aan te mer¬ 

ken, dat het eens vervelde Haft, in het foeken van 

een ruft-plaats , om ten tweedemaal te vervellen , 
gantfeh geen verhief ng maakt. Want al het geen 

dat het Dierke al vliegende ontmoet, dat is hem 

aangenaam ; geen enderjeheyt maekende tujjchen 

hout, ft een , aarde , boom , fchuyt, fchip , beeft of 

menfeh. Alles fchynt het onnofel Dierken onver- 

fchillig te fyn ; als het maar een ruft-plaats mag 

vinden, om fyn tweede velleken af te ftroopen: dat 

het op deefe wyfe doet. 

Syn Beenkens , die met fpitfehe nagelkens ver pen 

zyn, defelve fet het voor eerft foo vaft en fchrap, 

als het mogelyk is. Daar na, als van een koude 

fchudding en trillende beeving bevangen wordende, 

foo fet men het vel op het midden van de Rug recht 

in het febiltken, dat het daar heeft, open fpljten. 

Dit ontfttyten van het vel fet men na voor en al- 

lengskens foo ver van een wyken, dat het fyn hooft 

daar buyten kan ligten. Dit gedaan zynde a fio 

trekt het fyn Beenkens buyten het vel; terwyl on- 

dertujfthen de Nagelkens van het verlaten hujtken 

nog vaft op haar plaats gehaakt blyven; want dat 

felve doet Jeer veel tot de vordere vervelling van 

het lichaam. Alhier moet men nu wel aanmerken; 

dat het Hoof, ende de Beenen, uyt het afwykende 

vel ontbloot worden. Even al eens , als wy onfe 

voeten uyt de fchoenen , ende het hooft uyt een 

klemmende muts trekken. Maar de vordere leeden, 

als het eerfle en tweede paar Vleugelen, daar 

ftroopt het vel foodanig af, dat de inwendige fyden 

buyten, ende de buytettfle binnen komen; op de wys, 

gelyk wy onfe handt-fchoenen omftroopende, debin. 

nenfte fyde der vingeren buytenwaarts trekken. Op 

deefe tyt, wanneer als het vel half van de Vleu¬ 
gelen 
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Aniraalcula hacc veluti captiva<itqiie conftn£la 

fuut j imo per aliquod etiam tempus fine nota¬ 

bili motu haerent. Reliquum corpus per alte¬ 

ram hancce cutis mutationem itidem multo lon¬ 

gius extenditur; Caudaeque adhuc tertia parte 

fiunt longiores j quam in prima mutatione eva- 

ferant. Ut adeo Cauda Pedefque, fiub prima 

cutis mutatione , tertia parte longiores redditi, 

nunc altera vice iterum tantundem elongentur; 

quod tamen circa Caudas magis, quam circa 

Pediculos, obtinet. Quum enim Cauda e cavis 

confiet annulis j qui diftrafti a fe mutuo rece¬ 

dunt; hinc exporreélio ejus multo magis con- 

fpicua efi, quam quidem in Pedibus: utpote qui 

tantum complicati intra cutem haerebant, nunc 

vero faltem aequaliter extenduntur. Porro cir¬ 

ca Caudam animadvertitur,quod Pili ejus, qui 

inEphemero Verme quam denfifiime confiti c- 

rant, in eodem volante a fe mutuo remotiores 

fint, fimuique fubtiliores & tenuiores evaferint; 

quandoquidem pariter binis vicibus exuvias po¬ 

nunt, atque ex ablcedentibus pilis, tanquam e 

vaginulis, in lucem prodeunt. 

Ephemerum, cutefuapartim excufia, partim in¬ 

vertendo abfiradla, orbatum, denuo aquam petit; 

cujus in fuperficie furfum, deorfum,lente,celeri¬ 

ter , volando, atque palpitando, quam lepidiffime 

ludit, iterumque fuis nixum Caudis quiefeit. 

Alas inter fe mutuo collidens. Dum Animalcu- 
lum hac ratione in aquarum fuperficie fefe com¬ 

movet, laxeque Alis fuis ludit;Cauda ejus ,quae 

cava efi; & pilis fiipata, quam fiicillime corpus 

luftinet: quum enim aerem illa in fe contineat; 
ideo levis in undarum fummo fertur,neque fub- 
ter aquam demergitur. Simile quid in aliis etiam 

ïnlèclis obfervatur; quae pariter ope pilorum,^ 

intra 6c inter quos aër detinetur, in fumma aqua 

natando quafi fufpenfa manent: quemadmodum 

in Vermibus, e quibus Culices & Tabani excre- 

fcunt, locum habet. Interim haud tamen aër 

ifie perpetuo in caudis Ephemeri permanet; fed 

inde nonnunquam egreditur, quando exficcandi 

caufa acicula adfiguntur: tum enim plerumque 

valde corrugatae collabuntur. Efi & alia ratio, 

ob quam, Ephemerum leviter in aquae fuperficie 

volitat; quoniam videlicet tenuem id intra cor. 

pus fuum veficulam gerit aëre plenam: nifi cui 

potius ftatuere placeat, quod Ephemeri Ventri, 

culus eo tempoiip aëre inflatus fit. Attamen de 

hac re certi nihil adferuero; quum de ea mi¬ 

hi ipfi nondum fatis confiet. 

IJh 

i 

ge/en afgejlroopt is, foo Jynfe even &ls gevangen 

en gebonden, Ende ook eenigen tyt fonder merkely- 

k e bevieeging. Het vorder e lichaam trekt Jig dout‘ 

dit tweede ajjlropen van het vel meede merkely- 

ker iiyt: ende de Statten worden nog een derde deel 

langer^ als in de eerjle vervelling gefchiet is. Soo 

dat de Staart ende de Beenen , die in V eerjle afftroo„ 

pen van het vel een derde gedeelte langer eeworden 

fyn, voor de tweedemaal een derde deel langer uyt-^ 

gerekt worden. Het geen evenwel meer omtrent de 

Starten als de Pootkens plaats grypt. Want al foo 

de Start uyt holle ring ekens, die al rekkende van 

een fchuyven , bejiaat: Joo is de uytvekking daar 

van veel fichtbaarder, als in de Beenen; die maar 

kreukelig in het vel laagen, ende nu effen iiytge- 

/pannen worden. Nog fiet men omtrent de Start, 

dat fjne hayrkens ,die in hei Aas heel digt aan een 

flonden, nu verder in het Haft van malkanderen ge*- 

plaatjl fjn, ende ook fubtielder en dunder fijn ge¬ 

worden: ülfoo fe van geljke tweemaal vervellen , 

ende uyt de holligheden van de ajwykende hayrkens 

te voorfchyn komen. 

Het Haf aldus fjn vel afgelegt en cmgefiroopt 

hebbende, dat begeeft fch wederom na het water: 

op wiens vlakte het over aardig dan om hoog ^ 

dan om laag , dan lang faam , en dan weer 

gejwmt, al vliegende ende wemelende komt te fpee- 

len , ende dan weer op Jyne Staarten ruftende met 

de vleugelen tegen malkanderen te jlaen. Terwyl 

het Dierken op deefe wyfe op de vlakte der wateren 

wemelt, en lo/felyk met fjn Vleugelkens fpeelt; fuo 

onderfteunt fjn Start,die hol en vol hayrkens is,fier 

lichtelyk fyn lichaam. Want al/oo defelve vol lucht 

is, foo dry ft fe makkelyk op de goljkens , ende fy 

en fnkt niet onder de wateren. Gelyk dit ftlve om¬ 

trent andere Dierkens meede wel gebeurt; dewelke 

van gelyke door middel van hayrkens, daar pg de 

lugt binnen ende uftchenfuyt, aan de vlakte van 

het water, al fwemmende hangen blyven ; gelyk 

dat in de Wurmen , daar de Muggen ende de Koej.^ 

vliegen uyt voortgroejen, plaats grypt. Evenwel 

foo en blyf deefe lucht niet altyt in de ftaarten van 

het Blaft, alfoo defelve daar fimtyts uytgaat, wan¬ 

neer men fe aan een fpelt fieckt, om te droogen: 

op welken tyt fj gemeenelyk heel kreukelig in cen 

vallen. Noch een andere ree den ijfer , waar door 

het Haft luchtig op het water vliegt , dewelke be¬ 

jiaat in dat fe een fubtiel blaasken met lucht bin¬ 

nen in haar lichaam hebben : ten fy men fou willen 

feggen , dat haar Maag op die tyt met lucht ver¬ 

vult Was. Het welk ik echter niet fou kunnen ver- 

jeekeren; alfoo ikmy felven daarniet geheel in en 

voldoe. 

Vv v 2 Om 

I 
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Ulterius deinde animadvertendum eft, quod 

Mafculus« bis cutem mutet, Foemella vero ^ 

' vice tantum lïmplici : verum neque hoc ut 

indubitatum propono j quandoquidem in 

‘Foemella haud adeo firmis experimentis 

mihi conftitit. Hanc ob Caufam caudas Foe- 

inellae tertia parte breviores efle obiervamus 

caudis Mafculorum. Aliud praeterea magifque 

notabile difcrimen in eo fitum elt, quod Oculi 

in Mare vel duplo majores fint, quam in Foe- 

mella. Accedit £c tertia differentia, quod ni- 

‘inirum flavus corporis color in Mafculis ma¬ 

gis ad rubrum vergat, quam quidem in Foe- 

mellis. Sunt dc Mari, praeter grandiores duas 

Caudas,quatuor infuper Appendices, minutis 

fimiles ligulis incurvis,quae in Foemella haud 

adeo diftinéle confpiciuntur. 

Ephemerum nec in aquae gremio, nec in tel. 

lure, neque in aëre generationem perficit: ve¬ 

rum Foemella fua ejaculatur Ova in aquae fuper- 

ficiemjquibus deindeLadtes vel Semen fuum ad- 

fundit Mafculus, eam forte ob rationem majo¬ 

ribus Oculis a toto Oculeo Conditore infignitus: 

hujus enim praerogativae beneficio excufla Foe- 

mellae Ovula facile inveftigare poteft. Quem¬ 

admodum igitur multae Pifeium fpecies, fine 

nilo coitu, Semen five Ovula fua in finum aquae 

excutiunt j ita & Ephemerum Sperma fuum in 

fuper aquam effundit. Quin & Ovula haec 
minime in fpeciem integri talis Ovarii, quale in¬ 

tra corpus fuum gerit Ephemerum, inter fe 

concreta, verum fimiliter, ac in Pifeibus obti¬ 

net, a fe mutuo feparata & diffoluta excernuntur. 

Quod Ephemerum intra aquas haud celebret 

coitum, inde manifeflum fit j quoniam fuis e tu¬ 

bulis haud egreditur, nifi eo tempore, quo cu¬ 

tem fuam depoliturum eft. Imofivel inde exiret j 

uti neceflitate quandoque urgente, aut aerem 

recentem hauriendi gratia, exit •, haud tamen intra 

aquas generandi adtum perficere ipfi integrum 

foret. Nam & in aqua, nifi natando, quiefcc- 

re nequit; & ilico in fundum demergitur, ubi in 

aqua vult quiefeere: in fundo autem firmam nulli¬ 

bi habet fedem,priufquam novum fibi domicilium 

effoderit. His adde argumentum omnium validifli- 

mum^quod videlicet nulla unquam Infedla genera¬ 

tionis opus adgrediantur, nifi cum poftremas exu¬ 

vias depofuerunt. Ita faltem me docuit experientia- 

In aëre itidem haud generant Ephemera: uti 

co tempore, quo volitant, facile obfervari po¬ 

teft. Praeterquam quod coitum in aëre ce¬ 

lebrare ipfis haud foret poffibile: quandoqui¬ 

dem poft ultimam cutis mutationem Mafculo. 
rum 

Off/ voort tegcian^ foo is nu alhier sante meu 

ken, dat het b Manneke tvoeemaal; ende het c Wyj- 

ke maar eens vervelt j daar ik echter , foo vafi 

niet op derf(laan-, alfoo ik dat van het Wyfken niet 

anders ondervonden heb. Om deefe reeden , foo 

verjcheelen de Staarten van het Wyfken voel een der^ 

de part in langte van die van het Manneken. Een 

ander en aanmerkelyker verfchil i([er ^dat de Oogen 

voel tvoeemaal grooter in het Manneken., als in het 

Wyfken Jjn. Het derde verfchil is , dat de geels 

vervo van 't lichaam voat meer na het roode in de 

Mannekens is trekkende, als voel in de Wjfkens. 

Hier by heeft het Manneke, nefféns fyn tvoce groo- 

te Staarten, nog vier Aanhangfelen , die als kleens 

kromme neflelen haar vertoonen, die in het IVyfi 

ken foo kennelyk niet en fyn. 

Het Haft dat en teelt nog binnen in de hoefem 

van het voater ,nog op het landt^ of in de lucht: maar 

het Wyfke fchiet haare Eyeren of Kuyt cp de vlak^ 

te van het voater, daar het Manneke fyn hom of 

fiat daar op uytflort; voaar toe dat het mogelyk 

met grooter oogen van den algeoogden Schepper is 

begiftigt. Door voelk voordeel het de uytgefchoQ~ 

ten Eyerkens van het Wyfken makkelyk kan opfis- 

ken. Gclykervoys dan veele forten van Viffehen , 

fbndcr e enige vermenging, haar faat of kuyt binnen, 

in de boefem der voateren fchieten : foo fchiet ook 

het Haft fijn faat in ende op het voater. En dat 

niet in geft alt e van den heelen Eyerftok , die fi 

binnenin haar dragen $ maar,even als de Vijfchen^ 

in gedaante van afgevoeeken ende loffe eyeren. Dat 

het Haft fich niet binnen in de Stroomen koppelt, 

dat blykt klaar , alfoo datfy haar niet uyt Vr pyp~ 

kens en begeven, als op dietyt,voanneer fy fillen 

vervellen. En hoevoel fe haar daar uyt begaaven^ 

als fe fomtyts door noodt, ende om lucht te fcheppeis 

doen, foo voas het haar echter onmogelyk om binnen 

in de voateren te teelen. Soo om dat fe fnder te 

fvoemmen in het voater niet kunnen ruften als cm 

dat fe in het voater ruftende , datelyk na de gront- 

daalen; alvoaar fy dan geen vafigheyt en hebben, voor 

al eer fy een nieiivo huysken voor haar uytgegravcn 

hebben. Doet hier nog als de alderfterkfte reeden 

by , dat geen bloedeloos Dierke oyt en teelt, als na 

fyn alderlaatfte vervellen. T'en minften naa myne 

ondervindingen, 

In de lucht teelen fy meede niet; als cp die iyt, 

voanneer fy vliegen, makkelyk kan bfpeurt voerden. 

Behülven nog dat het haar onmogelyk fou fijn, om 

haar in de lucht te vereenigen. Gemerkt, na de 

alderlefte afftrooping van het vel, de Bcenen der 

Man- 
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rum Bedes tantopere extenduntur, ut Clutius 

cos pro Corniculis habuerit. Qi-iin cogita, 

quanto opus fit adparatu ad coitum in aëre infti- 

tuendum! Uti in Mufcis ÖC praecipue in Libellis 

efl: videre, quae in aëre divagantes atque voli¬ 

tantes mirifico quodam modo inter fe coeunt. 

Concludo igitur ex meis obfervationibus, 

quod Ephemera nec in aëre, nec intra aquas, 

unquam fefe conjungant: verum quod Foemclla 

Ova duntaxat fua fuper aquam excutiat ^ Mafcu- 

lufquc deindefuos fuper hisLadtes effundat,quos 

hinc, aeque ac Foemella fua Ova,dum volitat, 

penes fe circumfert. Ut adeo ifthaec generhtio 

abfque ulla, ne minima quidem, utriufque fe- 

xus commiftione perficiatur. Omnia autem haec 

in breviflima illa vitae celerrime tranfeuntis perio¬ 

do tam propere peraguntur j ut forte accuratius 

eorum inflitui examen haud pofiit. 

In toto vitae fuae curriculo haud comedunt 

iflhaec Animaicula: prout pluribus aliis infeëtis 

kidem commune efi. Ranas etiam, Lacertas, 

Serpentes, & Chamaeleontes, aliquot feptima- 
narum, quin menfium,jejunia ferre, experiun- 

do didici. 

CAPUT IX. 

^amdiu Efhemerum vivat , & quid¬ 

nam mortem ejus acceleret, 

E'Phemerum, ut ante dixi, in aquae fuperfi- 

j cie volitans &: oberrans, moxque furfum, 

mox deorfum per aëra fefe agitans , haud ultra 
quatuor vel ad fummum quinque horas vivit • 

id efl, ab hora fexta vel fefquifexta vefpertina 

ad undecimam ufque no£lurnam. Quod qui¬ 

dem expertus dicoj quandoquidem Ephemera, 

capfulae inciufa, mecum in cubiculum meum 

detuli, ibique longitudinem vitae eorum accu¬ 

rate adnotavi. Intra breviffimum ergo & pau- 

ciflimum illud tempus ea moriuntur omnia : ne¬ 

que, quod apprime dignum efl obfervatu, eo¬ 

rum ullum mortem naturalem in terra fubit. 

Quin potius omnia ilico rurfus aquas petunt, 

quando fecunda mutatione cutis funda funt. Efl 

ergo vitae brevitas, omnem fuperans admiratio¬ 

nem, quam DEUS,immenfus ille Artifex, A- 

nimalcLilo huicce adfignavit. 

Verum quis mortalium vel tanta pollet ingenii 

acie, vel in feribendi arte adeo exercitatus efl, 

ut aerumnas atque calamitates, quibus Ephe- 

merum vel angufliffiiiios etiam intra cancellos 

fiiae 

mannekens fio Jlerk ujtgerekt ivorden ƒ dat fi Clu- 

tius voor Hoornkens heeft aangefien. Doet hier hy, 

veat voor een toefiel dutter al van doen is om vUe-^- 

gende in de lucht te teelen. Als omtrent de Vlie¬ 

gen en voornamentlyk de Puyjle- byters te fen is^ 

die de vermenging heel wondcrbaarelyk in de lucht 

otnfiivevende en fvcemelende volbrengen. 

Ik befluyt dan uyt myne ondervindingen, dat 

het Hajt noch in de lucht, nog binnen in het water^ 

oyt ofoyt fig koppelt : maar dat het Wyfke aV 

leenljk haare Eyeren op het water uytfchiet; daar 

het Manneke dan fijn Hom op uytftort, die het, 

terwyl het vliegt, hierom by pg draagt-, gelyk ah 

het Wyfke haare Eyeren doet. Soo dat dan dit tee¬ 

len /onder eenige of de minfte vermenging in het 

werk wort geflelt. Hetwelk alles, in de gefwinde 

kortheyt van haar leeven , foo haaftig in fijn werk 

gaat j dat het mogelyk niet nauwkeuriger te onder- 

fieken is. 

In den heden loop van haar leeven foo en eet en 

deefe Beeshgns niet, gelyk als aan veele van deejè 

Dierkens gemeen is. Ende ook voor eenige weeken 

en maanden, omtrent de Kik-vorfchen, de Haagdif- 

fen, de Slangen , ende de Chamelions, van my on-^, 

dervonden is. 

HET IX, HOOFTSTUK. 

Hoe lange het Haft leeft, en wat fyn 
doodt verhaaft. 

HEt Haft, als hier te voorengefiyt is, op dë 

vlakte van het water vliegende ende [we¬ 

vende , ende dan weer om laag door de lucht weme» 

lende, leeft met langer als tujfchen vier en Vjf uit¬ 

ren. Dat is van fis uuren , of half fivenen, tot 

elf uuren in der nacht. Het welk ik ondervonden 

heb, wanneer als ik defilve ,in een doosken opgefio- 

ten hebbende, in myn kamer meede nam ; ende al¬ 

daar nauwkeurig, de lankheyt van haar leeven aan¬ 

merkte. Binnen die feer korten ende geringen tyt 

komen fy dan alle te fierven. En dat aanmerkens 

waardig is, ge ene van allen ontmoeten haar natnu- 

relyken doot op hetlant. Want fy vliegen dadelyk 

als fy ten tweeden maal vervelt fyn, weer naa bet 

water. Het is dan een meer als verwon der lyke 

kortheyt van leeven, dat dit Dier ken van GODT ^ 

dien onbegrypeljkenKunflenaar, toegefihikt is. 

Maar wat verjlant en pen is nu nog magtig, om 

de rampen te befihryven, die het Haft, binnen die 

enge paaien van leeven bejlooten fijnde, komen te Ioverdwarfin ? Wat my belangt, ik beken daar te [wak 
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fuae vltae obnoxium eft, pro dignitate defcri- 

bat ? Qtiantum ad me attinet j fateor me hiiic 

operi exfequendo efle imparem. Neque enim 

fane novi, utrum Natura unquam innocentius 

atque fimplicius aliud produxerit Animalculum; 

quod tamen fimul tot miferirs atque horrendis 

periculis fubeundis eft deftinatum. 

Praeterquam , quod Epbemeri vka bre¬ 

vis fit, imo ad ftuporem ufque, & ultra quam 

quis comprehendere poteft, breviflima; infi¬ 

nitus quoque Ephemerorum numerus vel 

ipfo in partu occiditur j quippe quae etiamnum 

viva a Pifcibus devorantur. Neque enim, nifi 

folas Percas & Lucios, hujufce crudelitatis im- 

munes habet Clutius. Reliqua Ephemera,quam¬ 

vis immane illud periculum evaferint,in terra 

tamen, quum cutis fiiae mutatione diftridba funt, 

a Gaviis, Hirundinibus, aliifque Avibus raptu 

viventibus atrociter e medio tolluntur. Quin 

6c altero hoc diferimine fuperato, ubi vel pro¬ 

pius faltem deinde adtingunt aquarum fuperfi- 

ciem , minufque circumfpeóle alis caudifque 

fuis ibi ludunt, mox iterum nova fiunt praeda 

Pifeium, atque ab his in profundi caliginem ab¬ 

repta dilacerantur. Imo fi altius in aëra evolantj 

aliud rurfus tormenti genus ipfa manet: ab Avi¬ 
bus enim tunc barbariei alia quadam fpecie exa¬ 

gitantur , quae membra ipforum diftrahunt, di¬ 

lacerant, devorant. Unde Aniraalcula haec, ut 

incomparabilis fit eorum innocentia, inclemen¬ 

tius tamen tradtantur, quam ferarum beftiarum 

maligniflima, 

Ephemerum igitur uti exemplum utiliflimis 

dogmatibus praeceptifquc moralibus foecundiflE 
mum; ita & materiem praebet varia Ipeculatio- 

ne divitem. Crefeit enim, nafeitur, adolefcit, 

pubefeit, generat, ova parit, femen ejaculatur, 

fenefeit, mmritur intra exiguum quinque ho¬ 

rarum intervallum. Ut adeo breve hoc tempus 

auroram, meridiem , velperam vitae ipfius 

comprehendat. 

Quo tempore Ephemerum volat & paullo an¬ 

te volare defiit, Truta pifeis, cui illud pro efca 

eft;, palato quam maxime arridet; cum pin- 

guiufculus,benepaftu3, comeftuque gratifiimus 

fit. Id quod a Viro Amplifiimo, Nicolao Tiilpio^ 

Confule quondam Amftelaedamenfi, mihi adfc- 

veratum eft; quippe qui, nata aliquando occa- 

fione, tum temporis rem expertus fuerat. 

Ulterius interrogare quis pollet, ecquid detur 

caufac, cur, exceptis licet omnibus calamitati¬ 

bus, Ephemeri vita adeo brevis fit? Cui relpon- 

furus, velim omnino animadvertatur, quod 

ovu-J 
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toe te fyn. Waarom ik ook niet en kan feggen, of 

de natuur ojt een onnoofelder , ende een eenvoudige^ 

Dierken heeft voortgebragt; dat te gcljk tot Jöo 

veele ellenden^ ende vervaarelyke onheylengcfchiU 

is. 

Behalven dat het keven van het Hajt kort, js 

■ vervoonderlyk ende onhegrjpelyk kort is : Joo fmooit 

er nog een oneyndig getal in de geboorte; dewelke 

levendig van de Vijjehen verjlonden worden. Van 

welke wreetheyt de Baars ende Snoek alleen van 

Clutius njtgefondert worden. Be andere Haji~ 

Wurmen , hoewel fe dit afgryjelyk gevaar al onl-~ 

komen, die worden op het landt midden in kaar 

vervellen , van de Meeuwen, de Swaluwen, ende 

andere Roofvogelen, wreedelyk tiyt dit keven weg 

gerukt. Ende als Jy dit tweede gevaar al weer 

ontkomen, Joo Jy dan maar te digt a-an de vlak^ 

te der wateren naaderen; ende daar op met 

haare vleugelen en ftarten fpeclen; foo worden 

Jy op een nieuw van de Vi/Jehen in de diep¬ 

ten getrokken; ende in de donkere ajgrojiden ver- 

fcheurt. Maar indien Jy te hoog in de lucht haar 

begeeven; foo worden Jy door een ander manier 

van pyniging, ende alfoo door een andere weg van 

barharifche wreetheyt , van de Vogelen vervolgt; 

ende haare leedematen worden van een-getrokken j 

gefcheurt ende verjlonden. Ende deefe Dierkens 

worden aljoo , in onvergelykelyke onnoojelhejt, el¬ 

lendiger gehande It, als de alderfnootjie der misdag* 

digen. 

Soo dat dit Dierke, behalven de keringen ende 

de zeeden lejjen, die wy daar uyt trekken, ons tot 

veelderhande verjlandelykheeden dienen kan. Want 

het Groeyt, het voort Gehoor en, het is Jong , het 

Vervelt Tweemaal, het wort Mannelyk , het Teelt^ 

het legt Eyeren, het fchiet Saat; het word Qudt * 

ende het Sterjt binnen de geringen tyd van VyfUu- 

ren. Binnen welken tyt het Jyn Morgenjiont, Jyn 

Middag, en Avondt-jlont van keven heeft. 

Op de tyt als het HaJt vliegt, ende ejfen gevloo- 

gen heeft; Joo is de Voorn , die daar op aaji , van 

een feer goeden en foeten fmaak, Jynde vet , wel 

gevoet, ende aangenaam om te eet en. Gelyk my 

wyle de Heer Burgermeejler Nicolaas Tulp eens 

verfeekert heejt, voanneer fyn Ed. op die tydt , 

door een voorval, daar de proef van nam. 

Om voort te gaan, foo fou men kunnen vraagen, 

wat eygentlyk, de ellenden hiiyten gejlooten Jynde, 

de oorfaak van de kort-Jlondigheyt des kevens in het 

Haft is ? om het welke te beantwoorden , foo dient 

I om- 
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öVüla in Ephemero ■, cum id etkmnum, ut Ver¬ 

mis, natat,fua jam perfeditudine gaudeant: ira,^ 

ut, quamprimum Animalculum vi mutationis 6c 

extenfionis fiiorum membrorum veluti crefcit 

atque nafcitur, ovula ifla ilico partui fint ma¬ 

tura. Accedit, quod Ephcmero fobolis fuae 

nutricatio minime fit commifla : quaproptet 

etiam DEUS illud, quemadmodum Struthio- 

camelos, omnis rationis expers conftituit; ut Uj 

a quo folo omnis proficifcitur intelligentia,illius 

foetus enutriendi curam ipfe in fe fufciperet. 

Quandoquidem igitur hoc Animalculum ideo 

quafi duntaxat nafcitur, ut generationis opus per¬ 

ficiat j fponte hinc fequitur, hoe peradlo, Ani- 

malculi fimul mortem imminere. Eum ergo in 

finem triennii id fpatio in aqua & intra argillam 

reconditum errare j eum in finem mutari alafque 

nancifei debere videtur; donec tandem , gene¬ 

randi officio perfundtum, vita rurfus excedat. 

[CAPUT X. 

^phememm tridui d^’ quandoque qua¬ 
tridui fpatio ‘volitat. Porro variae 

Ephemeri fpecies deferibuntur. 

EPhemerum tribus diebus continuis mutari 

atque evolare , iis omnibus fatis notum 

eft, qui fluvios accolunt anniverfario hoc mi¬ 

raculo infignes. Attamen & quarto etiamnum 

die id vidi volitans; licet numero parciore : 

quin vel die pariter quinto. Unde cenfeo, 

hos omnino fuifle Vermes , qui alarum fua- 

rum maturitatem paullo tardius acquifiverant, 

aut morbo aliove impedimento detenti ftatuto 

tempore mutationem fubire haud potuerant. 

Quemadmodum viciflim certum eft, illis Ver¬ 

mium, qui ante confuetum tempus mutantur, 

ob praematuras alas reliquafque partes id ob¬ 

tingere. Unde haud video quidpiam obftare, 

'quo minus Ephemerum nonnullis aliquando 

diebus ocyus, aut ferius, in conipedtum pro¬ 

deat: quandoquidem vel ipfa etiam conftat ex¬ 

perientia, illud nonnunquam quatuordecim die¬ 

rum fpatio citius aut tardius volitare j prout 

videlicet anni tempus magis minufve ipfi fa¬ 

vet. 

Quodfi nunc omnia, hadtenus de Epheme- 

ro enarrata, attente perpendamus; patet omni¬ 

no veriffima dixiffe Moufetum , ubi ait : 

’E(pf 

omfigtig v:aargenomen, dut de Eyeven , felfs aU 

het Haft nog een fuemmende Wiir?n is , daar in 

haar volmaaktheid al hebben: zoo dat, zoo dra als 

het Dier , do/or verandering , ende uytrekking vafp 

leeden, gelyk als groeyt en gebooren voort ; deefi 

Eyeren datelyk hequaam fyn om nyt te leggen, 

Hier komt nfig hy, dat het Dierken de opvoeding 

van fyn jongen geenfins aan bevoolenis. Hebbende 

het GODT daar omtrent, even als hy de Siruysvo^ 

gelen gedaan heeft, van allo verftant berooft ;^op 

dat hy , die alleen het verftant geeft, de opvoeding 

van het felve fou beforgen. 

Waarom, aifoo de Voort-teling alleen de reeden 

van de geboorte van dit Dierken fchynt; foo volgt 

daar als van felfs iiyt, dat, die berykt fynde, hei 

Beeske van gelyken Jyn doodt of eynde bekomt- 

Hier toe foo is het dan, dat het Drie Jaaren, in 

bet voater ende binnen in de kley heflooten jljnde, 

moet fvoerven. Hier toe fchynt hst te moeten ver an¬ 

ten , en vleugelen te krygen: tot eyndclyk , de 

voort-teeling bereyktfynde , de klos van fyn leeven 

vteer afgehafpelt voordt. 

HET X. HOOFTSTUK. 

Het Haft vliegt Drie Daagen , en fom-i 

tyts ook op den Vierden Dagh. An¬ 

dere fooiten van Haft. 

DAt het Haft Drie Daagen achter een veratu 

dert en vliegt, is alle de Perfeonen genoeg-^ 

faam bekent , die aan de rivieren ivoonen , daar dit 

toonder ftg jaarlyks vertoont. Echter foo heb 

ik het noch op den Vierden Dag ften vliegen , 

dog in geen groote meenigte. Ook heb tk het veel 

ften vliegen op den Vyfden Dagh. Waarotnik oor-‘ 

deel, dat dit Wurmen moeften -weefen, die de rypheydt 

haarer vleugelen vaat laater hadden bekomen; of 

dat fe door ftekte of anderftns belet voaren gevoeeft; 

voaar door fe niet op de gefette tydt^ haar veran¬ 

dert hadden. Gelyk voederom , die vroeger als 

haar gevooone tydt veranderen , dat, van voegen de 

rypheydt haarer vleugelen ende andere leeden , fen- 

der tvoyfel doen. Om deefe reedenen , foo en fie 

ik dan niet, voat het beletten feu, dat het Haft niet 

eenige daagen eer, of ook laater, ftg fou vertoonen: 

nademaal men felfs door ervarentheyd bevindt, dat 

het femtyds voel Veertien Daagen eer of laater komt 

te vliegen; na de tydt van ft jaar daar toe meer 

of minder bequaam is. 

Soo men nu al het geene van het Haft bygebragt 

is, overweegt; feoblykthet feggen van Moufetus 

voaaragtig te zyn : namelyk , dat het Haft een won* 

Xx X a der^ 

I 



36S JO ANNIS S WAMMERDAMMIÏ 

*£(P^^ê^oy five Diaria mirabilis Mufca eft; 

five formam , five vitae brevitatem fpe- 

éteraus. Attamen reliqua , quae de Animal. 

culo hoe ab eodem Auólore , aeque ae ab 

Aldrovando, Jonfiom ^ Clutio, aliifque, quos 

a modo memoratis fcriptoribus allegatos videre 

licet, perhibentur, fane veritati rerum haud 

adeo multum refpondent. Sed abiit haec ut 

cenleam vel reprehendam ! Quum facile fieri 

polfit, ut hi Viri aliud, diverfum a meo, de- 

IcripferintEphemerum; utpote cujus variae funt 

%ecies. Accedit, quod Natura, five Naturae 

Audtor, DEUS, ratione indolis, formae, reli- 

quarumque, quibus Animalcula ifthaec gau¬ 

dent, alfedionum penitus inexhauftus fit. Id 

Iblum confuluero, ut ex ipla feifeitetur Na¬ 

tura, qui veritatis fincerac certus efle defide- 

Tat: Natura enim, feriptis omnibus atque tra¬ 

ctatibus, qui ex his confici poliunt, fuperior, 

unico temporis puncto plura docet, quam quis 

per longam annorum feriem ex magno libro¬ 

rum numero addifeere potelt. 

Attonitus fane vidi in Libro ab Augerio Clutio 

conlcripto, quod Dortmannus ibidem Epheme- 

ri dederit iconem,ex debili faltem memoria,aut 

imaginatione, confidtam. Quo quidem animadver- 
io , Goedartius, plurimis aliis ejufmodi oblerva- 

tionibus inllrudtus, ex fuo duntaxat captu at¬ 

que arbitrio illam emendare fufeepit: at even¬ 

tu fane parum felici j quum nihil quicquarn 

mutaverit, nifi quae deformia ipfi videbantur, 

totamque caeterura Animalculi figuram, quae 

memoriter tantum delineata erat, incorreftam 

reliquerit. Imo, quandoquidem is ex fuo Ib¬ 
lum ai'bitratu errores illos corrigere elt conatus, 

omnino fequitur, ipfum eofdem adauxifie: red¬ 

didit enim verofimiliores. Atqui vel Goedar- 

tius infuper profitetur , nunquam fibi vifum 

efie hoc Animalculum» 

Quum indolem Ephemeri invefiigando oc¬ 
cuparer ; variis temporibus variae mihi ejus 

fpecies occurrerunt. Nunquam tamen videre mi¬ 

hi contigit Ephemerum Hoefnagdit, quod Cimius 

depidlum exhibet, atque inter iplas Hoefnagelii 

Icones reperitur. Aliquando tamen in via, 

quae juxta Lacum didlum Diemenlem ducit. 

Nympham illius inveni pede conculcatam. 

Exiftimabara tum temporis , quod ea ex ni¬ 

gricante quodam & dentato Verme aquatico, 

cui ardle corrugata efl: cutis, originem trahatj 

quum is plenam fuam adeptus magnitudinem 

aquas 

derhaarelyke vlieg is s indien men pjn geJteU 

te en de kortheyt van fyn leeven ammeykt, 

Dan echter viat hy vorder van dit Dier ken fegt; als 

ook Aldrovandus, Jonftonus, en^e Clutius, 

andere Schryvers, die aldaar hy die Heeren kunnen 

nagejien voorden; dat en komt niet veel met de viaar-^ 

heyt der faaken over een. Het vielk ik evenviel 

niet en viil viaardeeren of berifpen. Door reeden 

dat die Perfoonen viel een ander Dierken , als dat 

van my , kunnen befchryven : viant daar zyn ver- 

fcheyde foorten van Haft. Doet hier bj , dat de 

Natuur.^of GÓDT den Autheurderfelve^omtrent den 

aardt, de gefialte, ende de yordere hoedaanigheeden 

deefer Dierkens , Peenemaal onuytputtelyk is. Al¬ 

leen rade ik^, dat foo yemand de viaarheyt regt viil 

vieeten , dat hy in de Natuur felve gaa foeken. 

Want die overtreft alle de fchriften, ende verhande¬ 

lingen , die men daar van maaken kan; en fy leert 

meer in een oogenhlik, tydts , als veele Boeken in 

lange jaar en doen kunnen. 

Soo heb ih^ met verviondering gefien in het Boek 

van AugeriusClutius;l;oÉ' dat het Haft van Dort- 

mannus niet als uyt een fviakke memorie, of inbeel¬ 

ding geteekent is. Het vielke van Goedaart gefim 

zynde,die verlicht vias door veele andere en diergelyke 

ondervindingen;foo heeft hy na fyn begrip en oordeel 

dat alleen gaan herfiellen. Dan feer qualjk, viant 

hy en heeft daar niets in verandert , als daar hy 

eenig vianfial in meende te fyn. Hebbende voorts 

het gantfche Beesken, dat uit de memorie geteekent 

Vlas, in viefen gelaaten. Waar uyt dan blykt, hoe 

onvoorpgtig dat de dviaaling, by de eene begaan , 
van de andere gepoogt is te verbeeteren. Het viekk 

al foo hy niet, als door fyn begrip, heeft trachten te 

doen, foo heeft hy de dviaaling nootfaakelyk moeten 

verdubbelen. Alfoo hy fe viaarfchynelyker heeft 

komen te maaken: en dat niet tegenfiaande de Heer 

Goedaart felve bekent, dat hy dit Dierken noyt ge¬ 

pen en heeft. 

Verfcheyde foorten van Haft fyn my op ver- 

fcheyde tyden , wanneer ik den aard deefer klee- 

ne beeskens onderfogt hébbe, voorgekomen. Dan 

noyt heb ik het Haft van Hoefnagel geften, dat 

Clutius Uytbeelt; ende het vielk in de teekeningen 

van Hoefnagel felfs te vinden is. Dan eens heb 

ik op den voeg van den Diemermeer het Popken daar 

van aangetroffen; dat door het trappen van de voet 

gequetfi vias. Ik oordeelde doe ter tyt, het felve 

uyt een fviarte ende tandige Water viurm , die een 

digt gerimpelt vel heeft, fyn oorfpronk te neemen : 

dewelke tot fyn volle grooie gekomen fynde, het 

watet 
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aquas deferit, atque ia terram femet conferens 

ibi in Nympham mutatur, quae lapfu tempo¬ 

ris formam Ephemeri, ab Hoejnagelio depicli, 

adfeifeit. Ephemerum hoc deinde fu a iterum 

ova in aquam emittit; quod in multis aliis 

Infedlorum, & in quibufdam etiam Ephemeri 

fpeciebus, quas demonftrare pofllim, obtinet. 

Ejufmodi funt fpecies nonnullae, quas Saimu- 

rii in Galliis, in fluvio Ligeri,vidi atque ce¬ 

pi. Hae ab Ephemeris noftratibus ratione for¬ 

mae haud multum diflerunt; minores tamen 

funt, & fabrica nonnihil diverlae. Vidi autem 

ingentia earum examina aliquando volitare,- 

cum circa vefperam forte in ponte ambula¬ 

rem , qui Salmurii in fluvio fadtus clL Ho- 

rurace Animalculorum quaedam exuvias fuas 

fecundas, caudis adhuc adhaerentes, fecum cir¬ 

cumferebant, huc illuc fupra pontem obvoli- 

tantia. Plura de hac, aeque ac aliis, quas ad- 

fervo, fpeciebus dicenda non habeo ;nifi quod 

earum nulli tam brevis contigerit vira, quam 

quidem nofl;ro,quod haól'cnus prolixedefcripfl, 

Epheraero: omnibus enim & lingulis haud ae¬ 

que diu vivere datum eiTe obfervavi. Inde ell, 

quod cenfeam, pluribus praeterea aliis dotibus 

Ephemerorum varias fpecies inter fe mutuo 

dift-ingui. Minime igitur penitus femper re¬ 

probandos cfie illos Audtores concludo , qui de 

his aut ejufmodi Animalculis, quae aliis in re¬ 

gionibus viderunt, aliquid commemorant,quod 

in noflratem fpeciem haud examuflim quadrat. 

Abiit temerarium Eicinus! Quandoquidem in- 

nnitus elt DEUS in fuis operibus. 

QtiumAnno 1670. circa finem Junii, in vi¬ 
co Sloten didto, prope Amllelaedainum, com¬ 

moratus vefpere aliquando inter campos vehe¬ 

bar 5 ingens adeo minutorum Animalculorum, 

quaeCulicibus paulo majora erant,numerus inve- 

fte mea confidebat, ut totus quantuS iis obte- 

dlus eflem. Quodlibet horum Animalculorum 

pelliculam tenuem fuper veftimentis meis exue¬ 

bat : quo peracto mox lingula ad aquas re¬ 

verti animadvertebam, ibique, in morem Ephe¬ 

meri majoris, ludere atque palpitare. Infedta 

haec fimili fere modo, ac Ephemerum hadle- 

nus deferiptum, nafcuntur : quandoquidem in 

foliis & incilibus commorantur ,ftatifqueluis tem¬ 

poribus mutatiofiem fubeuntia binas itidem exu¬ 

vias, in aqua alteram, alteram in terra, deponunt. 

Vermes minoris hujufce Ephemeri eo differunt 

a majoribus , quod minime in argilla, tubu- 

lifve dditefcant; fed plerumque in lapidofis 

Sc fabulofis fundis habitent. Unde etiam indolig 

funt 

Vicitcr verlaat, enie op het lant g'èkroopen 'tseefen^ 

de , aldaar in een Popken verandert, het geen dat 

metter tyt de geflalte van het Hoefnagel 

afgeheelt, komt aan te neemen. Het voelk daar naa 

fyne Eyeren zveer in het voater fchiet. Dat ook veel 

andere foorten van hloedeloofi Dierkens doen, en ook 

eenige foorten van Haft fclve, die ik kan vertoo- 

nen; als onder andere eenige foorten, die ik in dé 

rivier de Loire in Vrankrjk by Saumeur gejïen ende 

gevangen hebhe. Devoelke in geflalte niet veel 

en verfcheelen van onfe Inlantfche Haften ; koe¬ 

voet f vry kleender fyn ; ende ook noch wat anders 

van maakfel. Ik heb defelve by gro&te tronpen 

cens fen vliegen- wanneer ik by geval in den avonu 

flont quam wandelen op de brug^ die by Saumeur 

over de rivier leyt. Sommige van die daar vlogen 

hadden haare vellekens , die fy voor de tweedemaal 

afflroopen, noch aan de flarten vafl gekleeft ^ daarfè 

heen en weer over de brug me ede vloogcn. Meer en 

kan if van dit fhort niet feggen, gclyk ook van de 

andere foorten, die ik bewaar. Van dewelke dutter 

geen en fyn , die foo weynig tyts heven als het Haft^ 

dat ik l^’H befchreven hebbe: want het eette 

Haft heb ik bevonden langer te heven, als het an¬ 

dere. Het geen my doet oordeehn , dutter noch 

meer verfchilhntheeden omtrent aan te merken fyn. 

Waar uyt ik danbe/lujt, dat de Schryvers niet heel 

te verwerpen fyn, dewelke van deefe ofte diergely- 

ke Dierkens, die fy in andere landen gefen hebben, 

iets verhaaien; het welk met dat van de onfe niet 

Eeenemaal over-een-en komtWant dat fo}i een groo- 

te ligtveerdigheyt fyn; alfoo GODT oneyndig in 

fyne werken is. 

Ik ben eens in ^t jaar 1670. in ’t laaft van So-> 

mermaant, buytcn Amflerdam in '’t dorp Slootenge- 

weeft; alwaar ik tegens den avont tujfchen de vel¬ 

den heen voer, en my fuiken oneyndig getal kleené 

Dierkens, watgrooter als Muggen op het lyf qua- 

men ftten; dat ik daar feenemaal mee bedekt was^ 

Yder van deefe Beeskensflroopten op myne khederen 

een dun vliesken cf; Het voelk gedaan hebbende, 

foo fg ik haar voeer datelyk na het waier toe kee- 

ren. Daar fy haar even, als het groote Haft , a^ 

[pelende ende wentelende op vertoonden. Deef 

Dierkens haar oorfprong is die van het befchree^ 

ven Haft niet feer ongeljk : alfoo fy haar bin¬ 

nen in de flooten, ende de uytgegraven gr aften ont¬ 

houden. Dewelke dan op haare gefitte tjden ver-» 

anderen , wanneer fy van gelyke twee vellekens af- 

ftroopen. Het een in het water, ende het ander op 

het lant. De Wurmen van dit khen Haft verfches- 

len hier in van de groote, dat fe niet in kley ofpyp- 

kens heven; maar fy houden haar gemeenelyk op 

y y y 
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funt afperiom Sc robuftioris , quam Epheme- 

rum majus. Quin & cutis eorum multo fi- 

milior eft Gammarorum Squillarum tegu¬ 

mento. Ad latera corporis itidem branchias 
gerunt atque pinnas remiges. Quando media 

aeftate ex Rheno, Lecca,aut quibufdam etiam 

aquae colle6tionibus indigenis, nonnullos quis 

lapides in continentem protrahit j ut plurimum 

aliquot ejufmodi Vermiculos iis adhaerefeere 

videbit: id, quod in aliis etiam regionibus at¬ 

que fluviis ita obtinet j quemadmodum vel ipfè 

in Ligeri, Sequana, & aliis Galliae fluminibus 

experiundo didici. Unde patet, multifarias 

dari Ephemeri fpecies , nec reprehendendos 

cfle Audlores, qui Ephemerum , a noftrate 

diferepans, deferibunt. Memoratos Vermicu¬ 

los , & quaecunque alia de Ephemero haóbe- 

iius propofui, maximam partem quovis mo" 

mento in ipfa Natura oculis exhibere poflum; 

quandoquidem ea in hunc ufque diem adfer- 

vare conftitui, ut pleniori hujufce tradiatus 

comprehenfioni infervirent. 

Finis StMpndae Ephemeri Hijioriae, 

fteentge ende fundige gronden. Waarom Jy ook har¬ 

der ende Jlerker van aardt Jyn ^ als het groote Haft. 

Komende ook haar huyt met die der Kreeften ende 

Garnaaien veel meer over een. Aan de jijden van 

haar lichaam hebben Jy ineede Kuuixten en vlotriem- 

kens. Wanneer als men in "‘t midden van de Sonier 

den een of den anderen Jieen uyt den Rhyn, ofte de 

Leek, of ook uyt Jommige binne-veateren , op het 

lant trekt i foo vindt men daar gemeenelyk eenige 

van deefe Wurmkens aanftten; geljkervuys men dat 

in andere landen ende rivieren meede foo bevindt. 

Ende ik het felve in de Loire , de Seitie^ ende an¬ 

dere Franjehe rivieren.^ ondervonden It^bhe. Waar 

uyt men fen kan , datter veelderhande foorten van 

Haf fyn , ende de Autheuren niet te verwerpen , 

wanneer Jy een Dier ken, dat van het onfeverfcheelt^ 

befchryven. De gefeyde Wurmkens met dat ik 

meer van het Haft voorgefielt hebbe^ kan ik voor het 

meejle gedeelte, yder oogenblik, in het leeven ver- 

toonen ; alfoo ik. defelve tot meerder verfiant van 
deefe verhandeling tot noch toe heb willen bewaa- 

ren. 

Eynde van de Wonderbaarlyke Hiftorie 
van het Haft. 

DE 
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TERTIUS ORDO 

Naturalmm Mutationum ^ Jive lentarum 

in membris Accretionum. 

EXpofitis hadenus Prioribus Binis muta¬ 

tionum Ordinibus, ad Tertium jam pro¬ 

gredimur- cui equidem aliam adhuc quandam 

mutationem pariter praeire animadvertendum 

cft: uti ante afiatim indicavimus. 

Qciandoquidem vero ifthaec mutatio fpiffio- 

ribus obvoluta eft tenebris, quam prima, mul¬ 

toque difficilior intelledu , quam altera; ideo, 

ut tanto diftindiorem ejus deferiptionem exhi¬ 

beamus,prius eandem, 8c cum Prima, & cum 

Secunda,conferemus: ita enim facilius poterit 

comprehendi, quidnam omnes inter fe commu¬ 

ne habeant, & quo fingulae a fe mutuo difere- 

pent. Quemadmodum igitur Primus mutatio¬ 

num Ordo in eo tantum vertitur, quod Ani- 

malculum ex principiis, vifum quidem fugienti¬ 

bus , at revera tamen exiftentibus, in ipfa matre 

fua accreicat, atque membrana conclufum hae¬ 

reat coufque, donec intra hanc fatis duntaxat 

acquifiverit roboris, quo inde valeat prorepe¬ 

re ; ita contra Alter mutationum Ordo longe 

eft imperfedior: in hoc enim Animalculum 

quidem pariter, uti in Primo Ordine, accrefeit, 
fimilique modo, at imperfedtum tamen, fuo ex 

Ovo prodit; ideoque quoniam, quoad partes 

quafdam, maxime vero quoad alas , etiamnum 

mancum eft, perfectionis fuae acquirendae gra¬ 

tia foris adhuc alimentum debet ingerere, cujus 

ope demum reliqua ejus membra , quae tum^ 

uti floris folliculum, extrinfecns paullatim incre- 
fcere atque progerminare videmus,perficiantur. 

Verum in Animalculis, quae Tertii Ordinis 

noftri mutationem fubeunt, contrario plane mo¬ 

do res fefe habet. Quamvis enim fimihtcr, uti 

in Primo Ordine, accrefeant, & aeque, ac in 

Secundo Ordine, imperfebta , imo vel longe 

etiam imperfedtiora, fuo ex ovo in lucem pro¬ 

deant; quandoquidem eorum multa ne pedibus 

quidem inftrudta fiint; attamen praeterea & 

hoc accedit, quod omnes eorum partes imper¬ 

fectae, modo qpam obfcuriffimo, fub cute ac¬ 

crefeant atque ahgeantur. Unde quum in Pri¬ 

mo mutationis Ordine Animalculum omnibus 

luis partibus abfolutum ex ovo prodeat; inque 

Ordine Altero accretio atque progerminatio in 

membra extrinfecus fiat: in Tertio hocce Or¬ 

dine 

DE DERDE ORDER 

Van de natimrelyke Veranderingen, ofte 

langfaame Aangroeingen in 

leedemaaten. 

V TOorgejielt hebbende onfe Txoee Eerfle Orde-- 

V van Veranderingen ; J'00 gaan voy over tot 
de Derde: voor devoelke ivy meede nog een andere 

veranderinge te snoeten voorgaan aanmerken; als 

boven genoeg faam gefegt is. 

Maar gelyk nu deefe verandering dayfterder is 

als de Eerfle, ende veel Jvoaarder te verftaan als 

de Tweede: foo is ^t^dat we om defelve bequaatner 

te befchryven.^ eerflelyk een vergeiykinge vandejel- 

ve met fle Eerfle, als meede met de Tweede, [uilen 

maaken. Op dat alfoo waar in fe alle over een hoo¬ 

rnen , ofte verfcheelen , te beeter mag begreepen 

werden. Gelykjlan de Eerfle Order van verande- 

ringen niet anders is; als dat het Dierke uyt on- 

flgtbaare^maar nogtans veeefentlyke, begintfelen in 

bet Moeder-Dierken aangegroeit is,ende in een vlies 

beflootenJynde, daarin maar flerkte om ’er uyt te 

kruypen verkrygt. Soo is daar en teegen de Twee¬ 

de Order van veranderingen veel onvolmaakter • 

want het Dierken op de eerfle wyje meede aange¬ 

groeit Jynde , ende ook op defelfde manier, maar 

onvolmaakt, uyt fyn Ey koomende, ende foo in ee- 

nige deelen, als voornamentlyk in de vleugelen, nog 

gebrekkelyk fynde, moet om tot volmaaking te hoo¬ 

rnen, nog van buyten voetje I inneemen: waardoor 

het eyndelyk^ in vordere leedemaaten, dewelke wy, 

als een knop van een Bloern, uytwendlg ende van 

langfaamer hand fien aangroeien ende uytbotien, vol¬ 

maakt werd. 

Maar in de Dierkens , die onfe Derde Order 

van veranderinge aanneemen , daar [en we geheel 

het tegendeel gebeuren. Want hoewehfe op de wy- 

fe van de Eerfle meede aangegroeit fyn, ende 

van gelyken onvolmaakt , jaa nog veel onvol¬ 

maakter,als de 2 wee de, uyt haar Ey te voorfchyn 

koomen; want veele felfs geen voeten vertoonen; foo 

is ^t, datwe daar en booven alle desfeljs onvolmaak¬ 

te deelen, op een heel duyflere wyJe, onder het vel 

fen aangroeien, ofte toeneemen. Soo dat daar in de 

Eerfle Order van veranderinge het Dierke in alle 

leeden volmaakt uyt fyn Ey komt,ende in de 1’wee- 

de Order de aangroeing ofte de uytbotting in lee¬ 

demaaten uytwendig is. Soo is in deefe onfe Derde 

Order defelve geheel inwendig, ende fwaarelyk , 

Y y y z ten 
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dinc noftro, contra, haec eadem pullulatio pe¬ 

nitus intrinfecus contingit, & difficulter admo¬ 

dum, nili cutis mutatione tantum non peradla? 

animadverti poteft. 

Qriemad modum ergo Animal cula, quae Pri¬ 

mum mutationis Ordinem fubeunt, iub habi¬ 

tu veluti Nymphae conftituta, fimpliciter fua 

tantum e pelle, five ovo, prorepunt quem¬ 

admodum, quae Alteri mutationis Ordini addi- 

dta funt, praeterea in fecundam quafi Nym¬ 

pham deinceps progerminant ; quamvis curre¬ 

re, filtare, & comedere interea non delinant? 

neque unquam motum fuum amittant. Sic con¬ 

tra in illis, quae Tertio noftro mutationis Ordini 

obediunt, res longe aliter fe habet:' ea namque, 

ubi primum imperfeela fuo ex ovo live priore 

Nympha prodierunt, deinde, cura in membris 

Puis eoufque accreverunt, donec haud aliter, 

quam tenellus floris folliculus, fua fub cute 

pullulent , haneque cutem vi protuberantium 

membrorum denique exuant, hac altera fub mu¬ 

tatione omneim penitus amittunt motum, prae¬ 
terquam in fola cauda; utpote quae in plurimis 

humore nequaquam intumelcit, nec nili folam 

fuam cutem mutat. 

Animalcuk igitur, quae memoratum mutatio¬ 
nis Ordinem Tertium fubeunt ,poftquam imper- 

fedta fuo ex ovo five membrana prodierunt, 

hineque tum- temporis multis adhuc partibus 

deficiunt; has ipfas partes paullatim fub cute ac¬ 

quirunt : quum ibi loci fenfim accrefeant atque 

perficiantur. Ut adeo Pediculi, Alae, Corni¬ 

cula, reliqua eorum membra cum ipfifmet 

hac ratione augeantur, ■ & ad plenitudinem ufque 

increfeant: id quod per epigenefin five partium 

appofitionem modo infenfibili peragitur. Ul¬ 

timo autem, cum membra ad plenum incremen¬ 

ti fui terminum pervenerunt, haec tandem cu¬ 

tem veluti tubere quodam manifefte conlpicuo 

elevant, atque prominulam reddunt: qua qui. 

dem fub cutis protuberatione memorata mem¬ 

bra, quae mirifico etiam modo intra cutem tum 

difpofita haerent, floris fenfim pullulantis folli¬ 

culo fimilia, liquido difeernere pofllimus. Do¬ 

nec, cute denique exuta, omnia illa membra 

quam clariffime & diftinftiffime femet con- 

fpicienda nobis offerant: quo demum tempore 

velamen, ut ita loquar, removetur, &,quae vi- 

fui oblliterunt ante, totque errores inter omnes, 

nullo, quantum fcimus, excepto, Philofophos 

pepererunt,impedimenta e medio tolluntur. In¬ 

de efl:,quod ifta membra, quae prius fub cute 

latebant, quam facillime oculis exhibere valea¬ 

mus : 

ten fy op het laatfie van haar vervclling te mcr-» 

ken. 

■ Gelyk dxm de Dkrkens, dJe de Eerfie Order van 

veranderinge ondergaan, e7^de als in geflalte xan een 

Popken Jtjnde, maar nyt haar Vel ojte Ey kruypen; 

en'de die de Txoeede Order a.mneemen , nog daar en 

booven als in een tveeede Popken naderhand koomen 

nytpuylen ; hoeveel fe lopende , fpringenie, e7ids 

eetende hlyven; fonder haar heveeeging ooit te vertie- 

fin: Soo gaat het ontrent de Dierkens, die onfe Derde 

foorte xan xeranderinge ondergaan , nog geheel an¬ 

ders : xoant defelve eerflelyk onvolmaakt nyt haar 

Ey ^ ojte eerfle Popken gekomen fynde; foo is'^t^ 

aljj'e foo xerre in leedetnaaten fjn aangegroeit, 

dat defelve, als een teere knop van een bloem, 0;;- 

der haar vel koomen iiyt te puylen ; ende het ge- 

noejnde vel door de nytpuylende leedemaaten ejn- 

delyk afgejiroopt te veerden; dat f voor de txoeede 

reif alle bexoeeging geheel kootnen te xerllefn , he- 

huiven nogtans m de Start , dewelke in de meefte 

door vogtigheeden niet opgefxxoUen werd; nogte an¬ 

der pns als door de afflrooping van het prei veran¬ 

dert'. 

De Dierkens dan , dewelke de genoemde Derde 

Order van veranderingen ondergaan, otixolmaakt ht 

veele leedemaaten uyt haar ey ofte vlies gekoomen 

pjnde., ende foo in verf heide deelen 7tog gebrekke- 

Ijk wefende , verkrygen defelve van langfaamer 

hand onder het vel: alwaar ter plaatje datje allenx- 

kens aangroeien, ende volmaakter wenlen. Soo dat 

haare Beenkens , Vleugelkens, Hoornkens , ende 

vordere leedematen met haar aanneemen ende vol¬ 

groeien; werden de defelve door eeti toevoeging ofte 

toedoening van deelen., op als ongevoelig grooter en¬ 

de vermeerdert. Soo dat te7i laatften door de vol- 

waffen leedematen, het vel als door een bult opge- 

ligt, ende fgthaarelyk verheeven werd. Aan wel¬ 

ke ve7'hcjfi.ng van vel wy de genoemde leeden , die 

7iog heel wo7iderlyk onder het ftxe gefchikt wer¬ 

den , als een ktiop van een Bloetn die la77gfaam nyt- 

pnylt, klaarelyk onderkeiinen ktmnen. Tot dat eyn- 

delyk het vel afgeftroopt werdetide , alle deefe lee- 

demaateii fg klaarelyk ende ken7ielyk aan ons oog 

vertoo7ien: wordende {op dat we fo fpreeken') de 

gardyn als open gefhooven, ende de hinderttifen, 

die ons het gefigt beletten , ende dewelke foo veel 

dwaalmgen onder alle de Wy (geer en, geene dat we 

weeten aytgejondert,gebaart hebben,geheel wegge- 

noornen. Waarom wy ook feer ligtelyk deefe leede¬ 

maaten , die eerjl onder het vel verborgen waaren , 

tounett ku7inen; gelyk als we aan de Heeren Thc- 
I venot 
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jnus; prout revera praeftitimusfpeftantibusD. | 

Thevenotto & Magallotto, quorum fane V irorum 

graviffima teftimonia omnem hcic dubitationem 

praecidere poiTunt. 

Hanc demum murationem cum Ariflotele ^ 

Plinio^ aliifque, Nympham adpellamusj quan¬ 

doquidem Animalculum perfedtura, atquc con¬ 
jugio maturum, inde prodire, fplendidiiliina 

veile nuptiali amiélum fuperbire videmus; qua 

de re id ipfum quoque, puerilibus Vermis, 

Erucaeve , annis jam quafi egrcflum, diledlif- 

limo fuo compari, abfque mora , in fpeciofif- 

fimis, quae Natura liravit, camporum tapetis 

lêmet obviam praebet. 

Unde Tertius noller mutationum Ordo in eo 

duniaxat litus ell: quod Vermis,poftquam pri¬ 

mam, quam fuo in ovo, alimenti expers, gef- 

fit , Nymphae Ipecicm depofuit , pauliatim 

deinde, alimenti foris ingelli ope, in plura 

membra fub exteriore fua cute eoufque ac- 

crelcati donec tandem memoratam cutem exuens, 

lecundae Nymphae , quae membra omnia fuis 

numeris abfoluta clare & dillindle exhibet, 

formam nancilcatur, omnique motu, uti ante 

in ovo, iterum dellituatur ; qui tamen motus 

fuperflui humoris evaporatione paucos intra 
dies denuo reftituitur. 

Ifthaec igitur Animalcula bis in Nymphae 

habitu conllituta funt: primum nempe in O- 
vo, quae Prima eorum Nympha ell j deinde in 

pollrema fua mutatione, live Altera Nympha. 
Id tamen intercedit notatu dignum diferimen, 

quod, ubi in Prima fua Nympha, five Ovo, 

cxillunt, ipforum membra non Iblum longe 
minus dillindle confpici queant, quam quidem 

in Secunda (cujus rei infra reddemus rationem)i 

verum etiam quod , priufquam in primam 

Nympham, five in Ovum mutantur, nec ullo 

ante motu notabili gaudeant, nec alio modo 

in membris fuis accrefeant, quam reliqua Ani¬ 

mantium aeque ac Plantarum femina. Cum 

contra, priufquam in alteram Nympham ac- 

crefccndo murantur, non tantum evidenter de 

loco in locum fefe moveant- fed etiam llmili 

prorfus modo increfeant, ac caetera Animan. 

tia, quae facultate progrediendi praedita funt, 

fuumque ore capiunt alimentum, (^uo pro¬ 

be intelledo fatis manifelle innotefeit, quodnam 

detur inter Primam mutationem, quae Ovum 

nobis audit, atque Secundam,quam Nympham 

adpcllaraus, diferimen : quamvis utraque non 

niil accietio fit in membrisjdiverfis interim mo¬ 

dis 

A T U R A E, 

I venor ende Magalotti, die het felfde »ls ttaee roem- 

'waarde getuygen Jouden kunnen bevejiigen, alree- 
de getoont hebben. 

Deefe verandering nu noemen 'wy met Arillotcles, 
Plinius, ende andere een Popken , ofte Brujtken , 

viant het Dierken volmaakt ende houbaar daar uyt 

te voorfchyn koomende, Jien nwe als met overciere- 

lyke bruyloftS'kleederen opgepronkt ende om hangen 

te fijn iviaarom het ook yUlsdekinderlyke jaaren van 

een Wurm ofte Rups nu onfwajfien voeefende , de 

hert ontrouvende voederhelji in de natuurelyke en¬ 

de overcierelyke tapiJJerjen van het velt fonder uyt- 

ftelgaat vinden. 

Soo dat onje Derde Order van Veranderingen niet 
anders en is : als dat een Wurm de eerfle gejialte 

van een Popken, die hy in fijn Ey had^ ende waar 

in h^ fonder voetje I was ^verlaten hebbende yullenx^ 

kenSf door van buyten ingenoomen voetfel^ in vor¬ 

der e leedemaaten onder J'yn uyterlyk vel komt 

aan te groeien: tot dat hy naderhand^ het genoem¬ 

de vel ajleggende f de gejlalte van een tweede Pop¬ 

ken ^ dat alle leedemaaten volmaakt^ klaar , ende 
onderfcheidentlyk vertoont, komt aan te neement 
ende^ als de eerfle reyfe ^ alle beweeging te mijfen 

dewelke beweeging nogtans, door het uytdampen 

van overtollige vogtigbesden, binnen korte daagen 
weeder verkreegen werd. 

Soo dat deefe Dierkens tweemaal in gejlalte van 

Popkens baar bevinden : eerfi namentlyk , in haar 

Ey oj eerfle Popken ; ende dan wederom in haar 

laatfle verandering ^ of tweede Popken. Dan met 

dit merkelyk onderfcheh; dat Je^ in haar eerfle 

Popken^ ofte Eyjynde , niet alleen veel duyfier der 
haar leeden vertoonen, als in het tweede j ( waar 

van wy de veeden nader geeven fullen ): maar eer 

fe in een eerfle Popken ofte Ey hoornen te verande, 

ren , (oo en hebben fe te vooren niet alleen geen 

merkelyke beweeging , maar haare aangroeing 

in leeden gefchiet ook op de manier van de ande¬ 

re faaden der Dieren of Planten. Daar ^ eer Ji 

in een tweede Popken koomen te vergroeien, nieg 

alleen hlykelyk van plaats tot plaats haar beweeg- 

den; maar ook haar aangroeing komt met defelve van 

de andere Dieren , die haar plaatfielyk beweegen , 

ende haar voetfel door de mond neemen, geheel o- 

V er een. Het welke wel verfiaan pjnde , fog 

blykt het onderfcheit van de Eerfle veranderinge 

die wy een Ey noemen , ende de Tweede , die wy 

een Popken noemen , klaar genoeg : dewelke eerfle 

ende tweede veranderinge egter niet als een aan- 

groeinge in leedemaaten is , maar op verfchilltge 

Zz Z ma- 
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dis contingens. Rogamus itaque Leólorem^ 

haflrenus ut difta probe animadvertat; quando¬ 

quidem infinitis pollent ufibus,& Metamorpho- 

fin,univerfale illud errantium opinionum phan- 

tafma, radicitus evellunt, Animantiuraque gene¬ 

rationem fortuitam penitus deftruunt,evertunt, 

difciitiunt, atque e medio tollunt. 

Quum vero futuri Animalcuii membra in ha- 

rumce Nympharum nonnullis longe clarius & 

diftinófius comparcant, quam quidem in aliis • 

prout & ab Ariflotele, licet inexperto, adnota- 

tum eft ; propterea diftindlioris dodtrinae gra¬ 

tia eas in duas diipefcemus fpecies. Alteram nem¬ 

pe fimpliciter Nympham adpellabimus: alteram 

vero Nympham Chryfallidem. Neque heic 

morabimur, quod vocabulum Nympha Chry- 

iallis haud adeo exadire rem ipfem exprimat j 

quodque non omnes Nymphae, quas ChryfaL 

lides vocamus, aureo colore confpicuae fint. Haud 

enim a vulgo receptis nominibus recedere, atque 

ex profeflb innovare nobis libuit: quin potius 

omnis induftria atque ftudium noftrum in eo 

tantum verfatur , ut veritatem inveniamus, in- 

ventamque fimpliciter, five nativo fuo decore 

infignem, exponamus. Unde & nemini plura 

heic perfuadere conftituimus , quam quae a 

quolibet aeque, ac a nobis, in ipla Natura in¬ 

veniri, atque labore taediofo obfervari pote¬ 

runt. 

Recenjïo Inferorum ^ quae Tertium 

Naturalium Mutationum Ordi¬ 

nem, cui Nymphae nomen 
dedi, pertinent. 

INter Infedla, quae juxta priorem Tertii Or¬ 

dinis modum mutantur, & vi accrefeentium 

atque progerminantium membrorum, quae cu¬ 

tem perrumpunt, habitum Nymphae, in qua 

omnes partes nitide expreflae apparent, nan- 

cifcuntur, primo quidem Apes refero. Harum 

Regem didum, quae Foemella cft , adferva- 

mus: tum&: Fucos , qui proprie Mares funt: 

Apefquc operarias,,quae nec mafculini nec foe. 

minei funt fexus; quandoquidem nec Mari nec 

Foeminae propria organa in iis animadvertuntur: 

cum tamen hacc ipfa organa in Regulis five Fu¬ 

cis, atque in Regina, quae perperam Rex vo¬ 

catur, admodum drttinde confpicua fint. Ova¬ 

rium lane Foemellae, five Regis didti, in aedi¬ 

bus Anatomici incomparabilis, D. Johannis vm 

Horne, Anatomes Sc ChirurgiaeProfeflbris, de“ 

texi- 

mmieren. Wuar op roy nu verfoeken , dat neerjirg 

mag gelet 'werden; want het van oneyndtg nut is , 

e^^de het de vervorming, dat herfen-heelt der algemee- 

ne dwaalingen, tot de wortel toe uyt roeit; en de de 

gevallige teeling der Dieren geheelyk omverjloot , 

omverwerpt, ‘ende ten uyterfien vernietigt , ende 

' verdwynen doet. 

Maar aljoo nu het eene Popke veel klaarder 

ende onderj'cheidentlyker de leeden van het toekoo- 

fftende Dierkea vertoont, als het andere ;gelyk mee- 

de van Ariüotcles, dan onwetent, aangemerkt is; foo 

is ^t dat we tot onderfcheit dejelve in twee foorten 

fullen verdeelen. De eene eenvoudelyk Popken, ofte 

Bruytken noemende, ende de andere foorte Gulde-" 

Popken. Ende dat niet tegenjiaande, hoewel de be- 

naaming van Gulde-popken foo net met de faak niét 

overeen en komt; ende alle de Popkens, die de felj- 

de naam voeren, ook niet goudverwig en fijn. Want 

wy geenfins van de bekende namen willen afwy- 

ken; ende met voordagt wat nieuws vóórtbrengen. 

Want alle onfe neerfiigheid alleen aangeleit is om 

de waarheid te vinden, ende defielve gevonden heb¬ 

bende eenvoudig, ojte in haar natuurelyke fchoon" 

heid, voor tefiellen;Jou dat wy niemant meer willen 

opdringen, als hy nejfens ons in de natuur felve föu 

kunnen vinden, ende door een moeyelyken arbeit daar 

in gewaar werden. 

Optellingé van de Dierkens, dewelke on» 

der de Derde Order vandeNatuu- 

relyke veranderingen, Popken 

genoemt, behooren. 

De Dierkens nu , dewelke wy de eerfte 

wyfe van veranderinge, onder de Derde 

Order, fien ondergaan; ende door aangroeiende en~ 

de uytbottende leedemaaten, dewelke het vel doen 

barften , de geftalte van Een Popken, geen alle 

de leedemaaten nettelyk vertoont, koomen aan te 

neemen: fyn voor eerjl de Byen. Van deeje be¬ 

waar en wy de Koning, dat het Wyfke is; de Dor¬ 

ren, Mommelen, ofte de Byen fonder Angel, dat de 

Mannekens fyn ,ende de gemeeneWerk-byen,devjel- 

ke nogWyJkens nog Mannekens fyn: alfoo wy nog 

mannelyke, nog vrouwelyke leedemaaten in de- 

felve gewaar werden. Gelyk in tegendeel de felve 

deelen in de Koningen ojte de Dorren , ende de 

Koningin , dewelke verkeerdeljk Koning genoemt 

werd, {eer kennelyk fyn. Soo is '’t ook datwe ten 

huyfe van den onvergelykelyken Ontleeder, den 
Heer 
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tcxiiMus, fingulari D. JV. V. Hoor«, Medici Slo- 

tani, favore hac in re maxime adjuti; quippe 

qui liberum nobis ad Apiaria fua aditum lu- 

bens conceffir. 

Adfervamus praeterea Nymphas tam Regu¬ 

lorum, quam Reginae & Apum operariarum. 

Telas itidem earum exhibere valemus, Bomby¬ 

cum telis fimiles: tum Sc Favos j quos inter & 

Regulorum, & Reginae, & Apum operaria¬ 

rum domunculae dantur, praeter alia multa, 

quae cellulas concernunt, obfervatu digniffima; 

variis enim eas modis praeparavi, ut artificio- 

fiffimus ille ordo , quo conftrudlae funt, elu- 

cefeeret. Aculeum quoque Regis diéti, Sac- 

culumquc illius veneniferum, quin & Aculeum 

Apum operariarum, quem trifidum efiè animad¬ 

verto, loculi noftri continent. Tefticulos de¬ 

nique atque Penem Regulorum poffidemus. 

Animadverfione quam digniffimum eft in A- 

pibus aeque, ac reliquis Inlèélis, quod Pulmo¬ 

nes in iis adeo diftindle confpicui inveniantur, 

binis conftantes albis veficulis Atqui & in A- 

nimantibus fanguineis pulmones, fuis emundti 

humoribus, e veficulis tantum compofiti funt; 

quemadmodum celeberrimus Marcellus Malpi- 

ghius accurate obfervavit. Quin & de aliis etiam 

vifceribus idem pronunciare vix dubito; prae¬ 

terquam quod & cutis & reliquae membranae 

nonnifi occlufis ex arteriis, venis, & fic por¬ 

ro, contextae fint j quae quidem vafa per inex¬ 

plicabilem Naturae efficaciam quandoque rur- 

fus aperiri animadvertimus. 

Ulterius etiam nitidiffima atque elegan- 

tiffima reliquorum in Apibus vifccrum fa¬ 

brica fummam meretur admirationem. Ve¬ 

rum quandoquidem ea poftmodum figil- 

latim ptolixe admodum fumus deffiripturij 

non eft, duod plura de iis nunc commemore¬ 

mus: hattenus enim duntaxat in genere de 

hifce In/edtis agentes praeludimus peculiari eo- 

rundeiri hiftoriac deinceps exhibendae. Inte¬ 

rim tamen confiderantes mirificam illam 

Rerapublicam atque convidlionem Apum,quae 
folo amore nititur, omnemque vel minimum 

quoque principatum excludit, haud fane poffu- 

ihus, quin exclamemus, quod Natura thefau- 

los ineffabilium miraculorum in Apibus obfi- 

gillaverit : qui tamen manu largiffima nobis 

i/f- 

Heer Johannes van Horne, OpperIseraar in de Oht^ 

leedkmde ende de Wondheelkunde , de Eyerflok det 

Byen in het Wyfken, ofte de gefeide Koning ^ sjm- 

dekt hebben, Soo heeft hier ook gunftig in gevieefi 

de Heer W. V. Hoorn Genees-Heer te Slooten | 

denxelke ons een vryen toegmk tot fyne Bye-korven 

verleent heeft. 
Vorders bevoaaren ivy dePopkens foo van de Ko^ 

ningeny als de Koningin ende de Werkbyen. Kun» 

nende vorder vertoonen haar Spin fel, dat op de tna^ 

nier der Sjdevourmen is: als mee de de Byen-huiskens 

of het Honing-raat i ivaar onder fig hy ons bevinden 

de Huyskens van de Koningen , van de Koningin^ 

ende van de Werkbyen, met veele andere naukeu» 

righeeden, de cellekens aangaande , die ik op ver~ 

fcheyde manieren geprepareert hehbe ; om haar 

overkunflige order van bouvoen te vertoonen. Soo 

kunnen viy ook den Angel van de gefide Koning 

vertoonen^ en Jyn Fenyn Beursken^als meededie van 

de Werk-byen , dewelke voy drie dubbelt bevinden. 

Nog bewaaren wy de Saat-ballekens van de Kcnïn- 

gen , als nieede de Roede. 

^t Is over aanmerkelyk omtrent de Byen, als ook 

in de vordere bloedelooje Dierkens plaats heeft, dat 

we de Longen foo figtbaar in haar bemerken ; de¬ 

welke wy uyt twee witte blaaskens bevinden te be^ 

ftaan. Gelyk ook het maak fel van de longen der 

Bloetryke Dieren alleen uyt blaaskens en pypkens ^ 

de vogtigheeden daar uyt getapt fynde , beftaat; ge¬ 

lyk de roemrugtige Marcellus Malpighius/^^’r wel 

ondervonden heeft. Ende wy ook het felve van dè 

andere ingewanden foude kunnen verf bekeren: behal- 

ven dat de huyt ende de vliefen niet als uyt toege» 

flooten aderen, fag-aderen, ende foo voorts, bef aan: 

dewelke wy door de onbegrypelyke wet kingen van 

de Natuurfomtyts weer ontflooten fien te werden, 

Is verders Jèer verwonderlyk in de Byen, hoé 

net ende aardig de andere ingewanden gemaakt fn-. 

Maar alfoowy de befchry ving daar van in het vervolg 

geheel particulier en wytloopig voorf ellen: foo ifl 

dat wy daar voor tegenswoordig biet meer van 

fêggen fiillen: alfoo wy nu maar hefig Jyn om tot 

een voorbereiding van de particuliere verhandeling 

gen in het generaal van deejè Dierkens te fpreeken -. 

Kunnende nogtans, wanneer wy aanmerken de J'ecr 

feltfaame Regeering ojte handeling der Byen , de¬ 

welke alleen uyt ende in Liefde, [onder dat de al- 

derniwfie Opperheid daar plaats heeft , gefebiet ^ 

ons niet weerhouden te feggen , dat de Natuur 

fchatkameren van onnoemelyke wonaeren daar om¬ 

trent verfegelt heeft, maar dewelke, wanneer %vy 

den aart van de Byen neerfig onderfóeken , haar 

recluduntur 5 ficubi Apum ingenium fedulo dan ryketyk aan ons koomen te openen. 

Zxzi % 

* 
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inveftigarc non refugimus. Profeélo namque 

fcrutinium indefefl'um fok eft Naturae clavis j 

nee praeter hanc alia efl: , quae ad myfteria 

illius viam ingreflumque nobis aperire poteft. 

Sequuntur Apes in hortis, campis ,& faltibus 

degentes, hinc Apes Ferae didae. Sex harum 

Ipecies adfervamus : quas inter una datur lon- 

giffimis inftrudla Corniculis; alia autem incom- 

to hiipido corpore horret 5tertia demum Velpae 

formam aemulatur : harumce nonnullas nativa 

magnitudine depidas dedi in Tab.XXVL fig. 

4. j, 6. 7. & 8. 

Porro 2c Tertio huic Ordini noftro accenfe- 

mus Apes Sylveftres Aldrovandi, five Vefpam 

Solitariam Moufeto didam. Earum Nympham, 

Vermiculi telam, ipfamque Apem loculi noftri 

continent. Nidulos quoque, quos ex lapillis, 

arenulis & argilla conficiunt , oftendere vale¬ 

mus. In hifce nidis aliquando Vefpam depre¬ 

hendimus admodum fingularem, una cum Sca¬ 

rabaeo, atque Vermiculo, equo Scarabaeus il¬ 

le nalcitur: quin & Vermiculus ille apud nos 

exado integri anni fpatio in ejufmodi Scara- 

I)aeum tandem mutatus eft, alio nullo interea 

temporis alimento, quam lapillis atque argil¬ 

la, viditans. Tres iftae diverlae obfervationes 
quodammodo dubium faciunt, quodnam inter 

memorata Animalcula nidos modo didos con- 

ftmat: quamvis tamen certiffimum fit. Apem 

Sylveftreni eorum exiftere architcdricem; 

quippe quae lapillos bajulat, & cur nidus iple 

revera appropriatus elTe deprehenditur. In Gal- 

jiis ad rudera murorum nidi ejufmodi valde nu- 

nierofi reperiuntur. 
Apes Manfuetas Goedartii heic itidem com. 

memorare pofiemus: verum quoniam ad Qnur- 

tum Ordinem noftrum pertinent, neque Apes 

funt, led verae Mufeae ; ideo debito eas loco 

potius infra defcnbemus. 

Proximae funt Vefpae, quarum feptem ad- 

lervamus Ipecies, una cum favis, in quibus ob¬ 

textae atque obfignatae quaedam carum Nym¬ 
phae etiamnum deiitefeunt. Vulgaris Vefparum 

(peciei Probofeidem in icone 7.Tabulae XVII; 

VeficamqueVeneniin Tabulae XVIII. figuraq; 

Ovarium denique in Tab. XIX. fig. 4. demon- 

ftro. In Tabulae autem XXVI.figura 10. unam 

cx maxima Vefparum fpecie, aliamque Vefpam 

rariorem ibidem in figura 11. exhibeoconfpicicn- 

das. His demum in Fig. 14 & i. nonnullas ad¬ 

junxi Vefpulas de minima Vefparum fpecie. 

Qiiandoque etiam obfervare mihi contigit, Velpas 
raa- 

dfy 'waarheid de neerjiige enderjheking alleen h 

dejleutel v an de Natuur: en de het is alleen defeive^ 

door dewelke wy haare geheimenijfen kunne» ende 

moeten voorjiellen. 

Volgen de Byen, die in de tuynen, velden, sn^ 

boffehen leven , ende daarom Wilde-byen genoemt 

werden. Van defelve bewaaren wy fes foorten: waar 

onder een is met feer lange Hoornen; een ander met 

een verwildert ruyg lichaam; ende een derde va» 

maakfel als de Wefpen: van deefe heb ik Vr eenige 

levens groote vertoont, op de XXVI. Tajel bj de 4. ƒ * 
6. 7. en 8. ajbeelding. 

Vorders foo plaatfen wy onder deefe onfe perde 

Order de Wilde Byen van Aldrovandus , ofte an¬ 

ders de eenfaam vliegende Wefpe van Moufetus. 

Van deefe bewaaren wy het Popken ,0nde het fpinjel 

van de Warm; als mee de de Bye felver. Soo kamen 

wy ook vertoonen de Nejien uyt Jieenkens, fandekens 

ende klye gemaakt. In de genoemde neften hebben 

wy nog gevonden een feer vreemde Wefpe ; neppens 

een Torreken ,als meede een Wurmken daar dit Tor- 

reken aytgroeit; het welke ook by ons naa de tyd 

van een rond ja ar in diergelyk een Torreken veran¬ 

dert is, leevende het felve in al die tyd niet als by 

fieenkens ende klye. Uyt welke drie hefondere on¬ 

dervindingen men bykans niet en foude kunne» 

oordeelen, van welke van de genoemde Beeskensde 

aangetooge neJlen gemaakt werden. Hoewel he^ 

buyten twyfel is, dat het de Bofh Bye doet, die 

fleenkens draagt, en waar toe eygentlyk het nefi 

gefchikt en gebout is. Deefe nejien vind men in 

Vrankryk aan de oude en vervallene muragien, in 

groote meenigte. 

Nog feilden wy de tamme Byen van den Heer 

Goedaert meede onder deefe Order kunnen Jiel- 

len: dan alfoo dejelve onder onfe Vierde Order 

behoort, ende hetgeen Bye, maar een waaragtige 

Vlieg is, foo fullen wy haar ter behoorelykeplaatfe 

befchryven. 

Volgen de Wefpen, waar van wy [even foorten be¬ 

waaren; als meede haare huyskens, waar in nog 

eenige omfponne ende toegefegelde Popkens fyn. Van 

degemeene foort deferWefpen,vertoon ik in de XVII. 

plaat de y figuur haar Snuit, en in de XVIII. plaat 

de 4 fig. haar Fenyn Blaas. Voorts fiet men in 

de XIX. plaat by de Of. fig. haar Eyerflok. Wederom 

in de XXVI.plaat hy de 10. figuur, worteen van de 

grootfie foort der Wcjpen vertoont, als ook een rare 

Wefpe in de ii. figuur. Waar by ik eenige 

van de kleenfie foort der Wefpen gevoegt hebhe ,fig. 

14. en ly. Somtyts heb ik ook ondervonden, dat de 

Wefpen 
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'materiem ;, e qua nidos fuos conficiunt , in pedi¬ 

bus fuis portare. 

Didto huic Ordini deinde & Pfeudofphecam 

adferibimus, quam e Chryfidlide, quae corrupta 

effe perhibetur-, plerumque oriri videmus. Vi- 

ginii carum adfervamus in loculis noftris fpccies. 

Hoefnagelius autem vel viginti quatuor etiam 

fpecies depidtas dedit. Goedartius itidem paucas 

quafdam defcripfit. Pofliimus tamen & hanc 

Mufearum fpcciem QiiartQ noftro Ordini infe- 

rere j prout ibidem patebit. 

Inter Pfeudofphecas, quas adfervamus, Mu- 

fca Trifeta Moufeti eft, cujus quatuor demonftra- 

re fpecies valemus: quin earum quandam in 

Tab. XXVI. fig. 13. repraefentavimus, non- 

nullafque minores in Tab XLIV. & XLV. 

Praeterea didlas inter Pfcudofphecas Unifetam 

quoque Mufeam poffidemus, & quidem 

duas ejus fpecies, una cum Vermiculo atque 

Nympha: ipfa etiam Chryfallis noftro Mufaeo 

continetur, e qua corrupta fuam haec Mufea 

originem ducere fertur. Alias porro exoticas 

rariores Pfeudofphecarum fpecies habemus, de 
quibus forte in peculiaribus noflris obfervationi- 

bus agendi locus erit. 

Plue etiam heferimus Devoratorem didtum 

a Goedartio , five alias illam Pfeudofphecarum 

fpeciem, quae Araneos interficit, atque hinc 

fuo jure Vefpa Ichneumon vocari poflet. Vi¬ 

detur autem haec Vefpa quodammodo fimilis 

efieindolis, ac Mufea lupus: ut enim efeam il¬ 

la fuam dentibus comminuit j ira haec fuo eam 
aculeo perfodit. 

Panorpes quoque didlas in Mufaeo noftro ad¬ 

fervamus , Uvis nocentes,itidem ad Pfeudofphe- 

carum genus pertinentes. Experti aurem fumuss 

ipfas haud quaquam uniusmodi efcae pertinaciter 

addictas efle, fed valde indifferenter,ubi hoc defi¬ 

cit, alio quocunque obvio femet alimento fatiare. 

Crabrones fequuntur. Horum duas poflide- 

mus fpecies, una cum Tela, quam Vermiculi 

ipforum conficiunt. Quin & eorum Nymphas, 

atque Folliculos, in quibus Nymphas fuas ob- 

fignant, exhibere valemus. Infefta haec adeo 

voracia funt, ut ne per medium quidem difeifla 

efeam fuam dimittant: unde fi fluida haec eft^ 

e vulnere exftfilare cernitur j quemadmodurn 
faepius cum tantillo mellis fumus experti. Cra¬ 

bronum horiimcc fpeciem maximam in Tab. 

XXVI. fig. 9. & eorum domunculam quan¬ 

dam in Tab, XXni. fig. exhibemus. 

Éom- 

Wefpen de fiihjtantie^daar Jj haar defler, tijt maaken-^ 

op de -benen droegen. 

Nog plmtfen 'voy in de genoemde Order de Baf- 

tert-WeJpe^dewelke wy haar oorjpronk uyteen Gulde. 

Popken , dat bedurven gejegt "werd te xveefen , ge- 

meenelyk Jten neemen. Van deefe bevinden pg by 

ons tvuntig forten. Soo bevinden voy ook, dat 

Hoefnagel vierentvointig forten van defelve heep 

\ uytgebeelt. Synde vorders by Goedaert eenige voet- 

\ nige daar 'van befchreeven. Deefe foorte van Vlie¬ 

gen kunnen voy ook onder onfe Vierde Order plaatffh 

als daar blyken fal. 

Onder de Baftert-Wefpen nufevoelke voy bevoaa- 

I ren, bevind fg by ons de drie-ftartige-Wejpe , ofte de 

Drie-fiartige Vlieg, voaar van voy vier forten ver- 

\toonen kunnen. Van deefe heb ik daar een op de 

'\XXVIplaat,by de figuur vertoont,en eenigekleë- 

! ne op de vier en vyf en veertigjie Tafel. Nog be. 

^^vindfg by ons onder de genoemde Wefpen de Een- 

\flart-Wefpe,oftede Een-ftartige Vlieg, voaar van v>y 

\tvoee forten bevtaaren , als mee de de Wurm ende 

j het Popken: neffens ook het Gulde-Popken, daar 

I uyt het bedurven fijnde fyn oorfpronk {/00 men figt) 

j komt te neemen. Soo hetvaren voy nog andere vreem¬ 

de ende feltjaamer forten van Baftaert-Wefpen, de- 

voelke ib.y in onf befindere ondervindingen moge- 

lyk verhandelen fullen. 

Nog feilen voy onder deefe Order de Verfinder 

j van Goedaert,^!? anders dat fort van Baflert-Wef 

I pen, 't geen dat de Spinnen komt tedooden, en de Spin, 

1 ne-dooder fu kunnen genoemt voerden. Deefe for¬ 

ten van Wefpen bevinden voy met den aart van de 

Wolf Vlieg eenigfns overeen te komen: voant het aas, 

dat deefe Wefpe met fyn tanden vernielt, dat komt 

de Wolf-Vlieg ?nelfyn angel te doorhoor en. 

Vorders bevind fg by ons dat fort van Wefpen, U 

\ geen de Druyven fchade aanbrengt, ende mee de een 

f BaQert-Wefpe is. Dan voy bevinden dat fe feeron- 

I verfchillig haar aas fieken, ende by gebrek van 

'I eene voetfel haar met het andere vernoegen. 

Volgen de Hor felSi Waar van vo^ tvoee forten 

bevoaaren; als meede het Spinfel van haar Wurmen. 

Soo kunnen voy ook verioonen haar Popkens , ende de 

huyskens daar fi defelve in verfeegelen^ Deefe Dis¬ 

ren bevinden voy fio gulfg te fyn , datfe midden 

doorgefneeden fynde egter haar voetfel niet en be. 

ge even: het voelke, indien ^t vegtig is, men dan 

door de voonde fet uytfyperen. Dit hebben voy 

verfcheyde maal met eett voeinig honing ondervonden' 

Van deefe Hor fels heb ik de groot fe foorte op deXXVl 

plaat, by de 9. fig. vertoont , en een van haare huys¬ 

kens, inde XXIIIplaat, by de ^.figuur. 

A a a a Xolg t 
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Bombylius deinde huc pertinet: cujus odto 

nobis funt fpecies- quas inter exoticum habe, 

mus , alis purpureis inftrudum. In Hoefna- 

gelii iconibus quinque itidem reperiuntur fpe¬ 

cies. Goedartius autem Vermem Bombylii de- 

fcripht. Nidum cujufdam in Tab. XXVI- 

jfig. I. racdiaeque dein fpeciei Bombylium in 

fig. 12. repracfentavi. 

Ulterius huic quoque Ordini adfcribimus Cu¬ 

licem, qui in aqua nafcitur jUti patebit ex pecu¬ 

liari ejus hiftona, quam quidem tradiatui de 

Apibus mox fubjungere congruum foret: ve_ 

rum quoniam Scarabaei Naficornis Nympha,ob 

fpedtabilem fuam magnitudinem inhgnemque 

claritatem, quam plurimum lucis adfundit ift- 

huic Ordini,- ideo ejus defcriptionem illi prae¬ 

mittemus. 
Mufca Chryfopis etiam loculis nollris conti¬ 

netur, ejufque duasoftcndcre fpecies poffumus. 

Goedartius quoque eam defcripht. 

Adfervamus pariter Mufcam Florilegam, ni¬ 

gram , fiofculis tantopere infcftam: quarum in¬ 

tegri quandoque exercitus campos hortofque fu- 

bitiffime occupant. Dicuntur autem ex aquis 

provenire: id quod vel ideo etiam tanto faciliuS 

concellerim j quandoquidem multae nobis Infe¬ 

ctorum cognitae funt fpecies, quae , poftquam 

fpecie Vermium aliquo tempore in aquis deli¬ 

tuerunt, confeftira inde erumpunt. Ita Libel¬ 

larum myriades aliquot fimul uno eodemque 

tempore aquis evolant. Idem & Culicibus, & 

Ephemero, aliifque pluribus Infedtis commune 

efl. Qiio quidem animadverfo nonnulli perpe¬ 

ram fibi perfaaferunt, quod ifthaec Infedta ipfo 

in aere nafcantur. Admiratione vero praecipue 

dignum eft, quod Ephemerura paullo poft or. 

tura fuum denuo moriatur 3 cum contra alia In- 

fedta diu adhuc in terra fupcrfmt: cujus diferi- 

minis rationes ex noftris obfervationibus in E- 

phemeri hiftoria reddidimus. 

Mufcam deinde Papilioni aemu am pariter 

poffidemus ^tum & Mufcam Scorpionem ,Marem 

aequeac Foem'ellam 3 & Mufcam Lupum, cujus 

quinque nobis funt fpecies. Mufeaitidem Carnivo¬ 

ra , quam Caefarem vocant, noftro in Mufieo 

reperiunda eft. Quin quatuordecim praeteiea 

fpecies vulgarium Mufcarifm, & viginti quatuor 

infuper fpecies rariorum exhibere poffumus: ha¬ 

rum quaedam alas habent Serpentium veluti icun¬ 

culis exornatas, aliae fafeiis, aliae maculis, aliae 

ftriis diftin6tas3 quaedam vero alvo pedtore 

gau- 
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Volgt de Bomtnel ofte Hommel: van deefe 

ren voy agt foorten : veaar onder een uytheemfeke 

niet purpure vleugelen is. Soo bevinden uy ook 

Vyffoorten in de afbeeldingen van Hoefnagel ver„ 

toont te fjn. Ende van Goedaert fien viy de Wurm 

befchreevente voeefen. Vaneen deefer heb ik het ncjl 

op deXXVI.plaat^ by de eerfte fig. vertoont: en dan 

ook een middslfoort 'van een Bommel in de 12. yF. 

guur. 

Vorders (lellen wy de Mug onder deefe Order ^ 

deveelke fyn oorfpronk in het voaater neemt; als 

blyken fal uyt fyne particuliere verhandeling ^ dié 

ik op die van de Byen voel behoorde te laten vol¬ 

gen. Maar aljoo het Popke van de Neushoori- 

ge Torre ^ door fyne vcrjiandelyke groote ende 

klaarheid^ deefe Order (eer verf andelyk maakt ^ 

foo fal ik de verhandeling der Jelve daar nog eetf 

laten voorgaan. 

Nog bewaren wy de Vlieg met Gulde Oogen} 

waar van voy twee foorten vertoonen kunnen. Defel- 

ve bevinden voy ook by Goedaert befchreeven te 

fyn- 
Soo bevindfg by ons de Svoarte Vliegt dewelke de 

bloeifem foo veel fchaade aanbrengt 3 ende als met 

een heel Heirleger fchielyk in de Hoeven ende Tuj- 

nen fig neerflaat. Van defelve voort ons gefegt., dat 

fe uyt het voaater foude opkoomen. Het voelke voy 

niet lochenen voillen : ende dat te meer, al foo ons 

veel foorten van Dieren bekent fjn , dewelke haar 

fchielyk uyt het waater verheffen; daar fe cerfl ee- 

nigen tyd als Wurmen in geyooont hebben. Soo ver¬ 

heffen fg de Puyfebytcrs fchielyk op een tyt, ende 

dat by eenige millioencn.,iiyt het waal er. Soo doen ook 

de Muggen , het Hft, ende andere Dierkens tncer. 

Het welke fommige fende , foo hebben/e verkeert 

geoordeelt, dat deefe Dierkens in de lucht gebooren 

worden. Maar dat verwonderlyk is, is , dat het 

Haft fchielyk. naa fyn geboorte ferft, ende de ande¬ 

re Dierkens nog lang op der aarde leeven. Waar 

van wy reedenen uyt onfe ondervindingen tn bet 

Haft gegeeven hebben. 

Nog bewaarsn wy de Kappel-gelyke Vlieg; ende 

van de Scorpioen-vlieg het Manneken ende het 

Wyfken. Soo bevind fg by ons de WolfvUeg^waar 

van wy vyf foorten vertoonen kunnen. Nog bewaa- 

ren wy de Vlees-vlieg , die we Keyfer noemen. Soo 

kunnen wy ook verlootten veertien foorten gemeens 

Vliegen, Ende dan neg vierentwintig foorten f te 

feltfaamer fyn^ waarvan eenige Slangekens op haare 

vleugelen vertoonen; andere windzels fimmige vlek¬ 

ken; eenige f repen; andere wederom hebben den Imk 

en borf verfchcydelyk, met rode, groene, gele, en 
^ goudé 



gaudent diverïïmode cx rubro, viridi, flavo, & 

aureo piétis. Porro in flguris Hoefnagelii fpecies 

viginti& quinque Mufearum vulgarium,atque 

triginta adhuc fpecies rarifliinarum depictas, in¬ 

venimus. Indn^dus^nttmGoedartius vel qua¬ 

draginta 6c odto nobis Mufearum fpecies ico¬ 

nibus expreflas reliquit; Unde fi maximam 

hujus Viri fedulitatem confidero, haud fane mi¬ 

rari latis poflum, ïpfum adeo femper a vera ha- 

rumce rerum cognitione fuifle remotiflimum. 

Verum tamen addendum omnino effc, finiftro 

fane fato contigifie, ut cogitata Ejus ab aliis de¬ 

buerint chartae mandari; qui quidem fua illis 

intermifcendo phantafmata veram harum rerum 

notitiam tanto fpiffioiibus tenebris involverunt; 

Hunc porro ad Ordinem nonnullae adhuc 

minutiffimae fimul ac perrarae referuntur Mufeu- 

lae ; quarum videlicet aliae e tuberculis Salicum 

proveniunt, Tab, XLIV. fig 5'. aliae in pro¬ 

germinantium Salicis foliorum alis crefeunt, 

Tab. XLIV. fig. 15'. aliae ex rofa Salicis pro¬ 

deunt, Tab. XLIV, fig. ly. aliae ex tomen- 

tofa lanugine, Tab. XLV. fig. 8. aliae ex ver¬ 

ruculis Urticae urentis, Tab. XLV. fig. y. 
aliae e Ipongia Cynosbati, Tab. XLV. fig. ii, 

aliae ex verrucis Quercus, Tab. XLV. fig. 19; 

ahae tandem ex binis nafcuntur Vermiculis fua 
cum theca ambulantibus, Tab. XLV. fig. 55. 

34. Omnes tamen liadenus memoratas 

Mufculas in Ordine Qiiarto defcripfi; quoniam 

obfcuro modo mutationem fuam perficiunt. 

Praeterea & hujufce Ordinis aflecla eft For¬ 

mica. Qiium vero de hac in peculiaribus no- 

flris obfervationibus deinceps adturi fumus; 

fufficiat heicindicallej quod & Formicam Ma¬ 
rem, alis gaudentem, adfervemus, & Foemel- 

lam corpore nonnihil[crafliore, at nullis alis , in- 
ftrudlam, & Formicam Operariam, quae ipfa 

alis quoque caret ^ neque mafculininec focmini- 

ni fexus effe videtur. Perquam dignum eft no¬ 

tatu , quod Animalculum hoc partus fuos eo lo¬ 

ci deferre teneatur, m quo efca ipfis idonea 

praefto eft: cum alia contra vidtum ipfum defe¬ 

rant ad fuos foetus ; alia denique Inftdtorum, 

modo a prioribus binis diverfo, prolem fuam 

quafi orbam exponant, fibimet ipfi mox alimen¬ 

ta conquirere coadiam. Prior quidem fpecies 

admodum eft induftria; altera fimul & benigna- 

tertia vero veluti immifcricors novercas aemu¬ 

latur. Veruntauien Maximus horumee Ani¬ 

mantium Conditor, qui vel Corvorum etiam 

’ quiritatus ^ haud contemnit,ea omnia confervat. 
Adfervo infuper, quod valde mirabile eft, 
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gotide couleur en ge tekent. Soo bevinden wy vorders 

in de afbeeldingen van Hoefnagel vyfentvointig 

Jborten van gemeene Vliegen afgebteU te fijn ends 

dan nog danig foorten feef feltfamne: ende by den 

neerfligen Goedaert vinden voy agtenveertig foor- 

ten van Vliegen afgetekmt te fijn. Waarom 'als voè 

fijne neerftighsid injien foo moeten ia;» ons teil al- 

deruyterfte verwonderen dat hy niet ket alderge- 

ringfle tot de voaare kennijje dee/èr dingen in ge¬ 

drongen is. Dan het is Jtjn ongeluk gevoeefl, dat 

fijn gedagten van andere hebben moeten ingefielt 

voerden ; dewelke 00 f haare valfche inbeeldingen 

daar onder gemengt hebben, ende aifoo de waaré 

kennis deefer foaken te meer verdujflert. 

Nog beboeren onder deefe Order cenige feer klee- 

ne , maar roare Vliegkens. Als die uyt degewas- 

kens der Willegen komen. Tafel XLIV.fig. g.die tuffen 

de uytfprujtende bladeren der Willigen aangroeyetu 

Tab. XLIV. fig. jy. die uyt dé Roos derWiiligcn ko¬ 

men. Tafel XLIV. ij.die uyt donfelig Cattoen voort 

gr oey en.Taf cl XLV. 8. dieuytde wratkens der har¬ 

ren de netelen komen. Tafel XLV. fig. y. die in het 

uytwasken der wilde Eglanüerengroeyen. Tafel XLV. 

11. die uyt. de wratkens der Eyke voortkomen. Ta¬ 

fel XLV-1^. en die uyt tweeWurmkens^die met haar 

theca wandelen,haar oorjpronk neemen. Tafel XLV, 

\jig. 33. w 34. Maar alle welke Vliegkens ik in de 

Vierde Order heb befiebreven^ van wegens de duyfie¬ 

re manier haarer hefloote veranderingen. 

Nog fielten toji onder deefe Order de Mier. Vmi 

aifoo wy van hem in onfie hejondere ondervindingen 

fpreeken, foo is ’if dat we alleen van hem fullcfi 

fieggen;düt we daar van vertconen kunnen het Man¬ 

nekendatgevleugelt is; het Wyfken dat wat dikker 

van lichaam is, maar fonder vleugelen; nefièns dan 

het Werk-Mier ken, dat mee de fonder vleugelen is 

ende het geetie wy vorders nog mannelyk nog vrou. 

wclyk tefyngelooven. V Is feer opmerkelyk in dit 

Dier ken, dat het [yn jongen fnoet ter f laatje bren¬ 

gen,daar het kan eeten. Soo fjnder weder andere, 

die haar jongen fielver eeten brengen. En wy be¬ 

vinden nog een derde foorte van hloedeloofe Dieren.^ 

dewelke haare jongen daar maar heen fetten , de¬ 

welke dan fielver de kofi moeten fioeken. Synde de 

eerfie fioone fieerneerfiig, de tweede te gelykmilt, 

ende de derde als ombarmhartige ende fiiefmoeders. 

Dan de Groote Schepper deefier Dieren, dewelke het 

gekrjt der Ravens niet in de windenflaat, moetfie al¬ 

le onderhouden. 

Nog bewaar ik, en dat fieer wonderlyk is, 54^ 

Aa aa 3, tV/V- 
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545 Mufcas «nius fpeciei, quae ex quatuor 

Chvyfallidibus Papilionum Diurnorum unius 

itidem fpeciei prodierunt: ut adeo vita motufque 

quatuor Animantium heicquafi in 545 aliorum 

vitas diffiliifle videatur. Imo & 187 Mufculas 

poflum ofl;endere,quae ex unica duntaxat Chry- 

fallide morfu efïbrata proruperunt. Itidem 

145'- 77- 39* ^ Mufculas diverfac magni¬ 

tudinis poffideo, quae in Papilionum diurno¬ 

rum, ad totidem diverlas fpecies pertinentium, 

interaneis in Nymphas mutatae funt: verum de 

his in Ordine Qiiarto diiferam accuratius. 

Pertinet etiam, ad hunc Ordinem Tipula 

terreftris, quam Aldrovandus fub nomine Culi¬ 

cis maximi deferibit: Moufetus vero Tipulam 

vocat. Quinque ejus fpecies in Mufaeo noftro 

continentur: Hoefnagelius vero vel iedecim fpe-* 

cies depidtas exhibet. Nafeitur hoc Infedtum 

ex Vermiculo, qui plerumque fub gramine de- 

litefcit, atque Pifcatoribus noftris. Vernaculo 

idiomate, Im vel Imme audit. Ejus duas adhuc 

Nymphas adfervamus, in quibus partes Infedti 

aliquantum obfcurerepraefcntantur; ut ideo inter 

Chryfallides quoque referri poflent: verum 

difcrimen haud adeo eft infigne. A Goedartio 

etiam harumce Nympharum quandam, fed ad¬ 

modum implicite, deferiptam efle reperio. 

Scarabaei fequuntur: quorum quidem novem 
poffidemus fpeciei maximae j viginti & unum 

mediae; triginta 5c feptem minoris, atque trigin¬ 

ta & fex fupra centum fpeciei minutillimae. JHos 

inter viginti & quinque habentur exotici, ex 

tndiis Orientalibus nimirum & Occidentalibus, 
Aegypto, Brafilia, Gallia, & aliunde adlati. 

Hoefnagelius itidem triginta & quinque fpecies 

Scarabaeorum vulgarium, Sc feptem paullo ra¬ 
riorum depinxit. Apud Goedartium fpecies no- 

vendecim Scarabaeorum minorum deferiptas in¬ 

venimus : quibus accedunt quinque eorum Nym¬ 

phae fatis nitide depiótac. Nobis etiam funt 

feptem Scarabaeorum Nymphae, atque inter 

has Nympha Scarabaei Naficornis. 

In Scarabaeis notatu praeprimis dignum eft ,11- 

ti 6c Fabritius ab Aquapendente probe notavit, 

quod ofla, quae in majoribus & fanguineis diftis 

Animantibus intrinfecus fita funt, in Scarabaeis 

cxtrinfccus confpiciantur: contra caro, quae 

in fanguineis Animantibus extrinfecus haeret, 

heic intus in ofie, five cornea Infedlorum ma¬ 

terie, recondatur. Praeterea &; hoc maximam 

nobis videtur mereri aniraadverfionem, quod 

vel 
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Vliegen van eenfoort^ die up vier gulde Popkeni 

van Dag-Kapelletjes van een foort Jyn voort geko¬ 

men : en alwaar het fihynt, dat het leeven en bewe¬ 

gen van 4 Dieren , fg in d^t van 545 andere Dier- 

kens verdeelt heef. Voorts kan ik 187 Vlieghkens 

vertoonen^ die uyt een Gulde-Vopken alleen haar 

doorgebeeten hebben. Sooook 145. 77. 39. en 18 

Vlieghkens van verjeheyde grootte , dewelke in de 

ingewanden van foo vcele verfcheyde foorten p;an 

Dag-Kapelletjes haare vergroeyingen in Popkens heb-^ 

ben gehad: maar daar fal ik inde Vierde Order por- 

ticulierder van fpreeken. 

Voorts foo behoort ook onder dcefe Order de Spekr 

vlieg., oj kleene Naayer, Deefe word vam Aldro¬ 

vandus onder den naam van de grootfle Mug be- 

fchreeven, en van Moufetus de naam van Ti^ 

pula. Van defelve bewaaren wy vyf foorten. En- 

de by Hoefnagel bevinden wy feflien foorten afge- 

beelt te fyn. Dit Dierke tteemt Jyn oorfpronk uyt 

een Wurm^ die gemeenelyk onder het gras bevonden 

werd, ende bj de Viffehers niet den naam van lm, 

of Imme, bekent is. Van dejelve bewaaren wy nog 

Twee Popkens, dewelke eenigfins duyjier de deelen 

vertoonen; joo dat wy fe onder de Gulde-Popkens 

fouden kunnen Jlellen ; dan het onderfcheh is foo 

groot niet. Vorders bevinden wy, dat Goedaert 

meede een van deefe Popkens bejebreeven heeft, maar 

feer donker. 

Volgen de Torren, de Schalbyters , ofte de Ke* 

vers. Van defelve bewaaren wy 9 van de grootfie 

foorte , ai van de middelbaarjie ; en yj kleender 

foort, ende lySvan de alderkleenjle foorte ; waar 

onder fg bevinden vyf en twintig uytheemfehe t ali 

die uyt Ooftindisn , Weft indien, Egypten, Br af el t 

Vrankryk, ende elders meede gebragt fn. Soo be¬ 

vinden wy ook, dat Hoefnagel ons vyf en dertig 

foorten gemeene Torren, ende feven die wat vreem¬ 

der fyn , heeft uytgebeelt, Ende by den neerf igen 

Gotdz^&xibemerken wy negentien foorten vanTorre- 

kens befchreeven te fjn : waar nefens vyf Popkens 

fig bevinden, die redelyk wel afgebeelt\fyn. Soo 

kunnen wy oik feeven Popkens van Schalbyters 

vertoonen, waar onder dat van de Neushoornige 

Schalbyter is. 

^t Is feer aanmerkeljk in de Kevers, gelyk Fabri* 

tius ab Aquapendente feer wel aantekent, dat de 

beenderen, dewelke in de groote ende de hloetryke 

Dieren inwendig bevonden werden, in defelve 

uytwendig te fen fyn. Soo is ook het vlees, ^tgeen 

uytwendig in de bloetryke fchepfelen geplaatfi is , 

hier inwendig in het been, ofte het hoornagttge wee- 

fen van de bloedeloofe Dierkens opgefooten. Ende 

dat ons vordffdfeer opmerkelyk dunkt te weefen ^ 

is 
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vei in ipfis Mafculis exiguorum liorumce Ani- 

malculorumeadem deprehendatur fabrica,quam 

magnus Anatomicus Nicolaus Steuonis in Animan¬ 

tium fanguineorura Mufculis detexit; potiffi- 

mum tamen notabilis eft ftruólura iflhaec in 

admirandis pedum Locuflae Mufculis, quo¬ 

rum ope illa tam efficaciter fublilire valet, ut 
ad altitudinem, quae corpufculi ejus mole vel 

ducenties major eft, lemet in aera evehat. 

Verum uti mirabilem fe exhibet Natura infi- 

militudine fabricae Mufculorum, utrique didlo 

Animantium generi conceftorum: ita fane fpe- 

dilatione haud minus dignum eft immenfum 

illud difcrimcn, quod inter ofta fanguineorum, 

& cornu ftmiiem officulorum texturam in In- 

fedlis, datur. Interim tamen in his ipfis haud 

aliud quidpiam magis varium atque notatu di¬ 

gnius animadvertitur, quam enormis illa, at 

concinna fimul, ftruclurae diverfitas, quae in 

eorum Cornubus occurrit. Unde profecto ar¬ 

bitror, quod juxta hanc folam diverfitatem Sca¬ 

rabaeorum differentias determinare congruum 
foret. 

Septem igitur Scarabaeorum Naficornium 
Ipecies adftrvamus, quos inter eft quidam, cu¬ 

jus Cornu arcuatim verfus dorfum fivc fcapu. 
ias recurvatur. Hunc ipfum una cum Pedicu¬ 

lis, quibus infeftaturexhibere valemus. Ob- 

fcrvavimus autem, eum nafci ex maxima Cof- 

forum Ipecie, qui exadto duorum trium ve an¬ 

norum fpatio tandem in Nympham femet co¬ 

gunt. Praeter hoc nafi Cornu binae adhuc a- 

iiae ipfi funt Antennae, quae circa oculos o_ 

riundae in extrema veluti nodofa abeunt. Ve¬ 

rum fuo loco totam ejus peculiarem hiftoriam 

trademus. Duo adhuc alia poffidemus nafi Cor- ^ 

nua , quae minutiffima funt, & in principio 

mox bifida. Imo aliam praeterea ejufmodi U- 

nicornu fpecicm monftrare valemus, quod iti¬ 

dem arcuatim verfus pectus recurvatum, qua- 

tuor infuper denticulis parte interna ferratum 

eft: dum interim fimul os humerorum, lumbo¬ 

rum , Se pectoris, in Cornu , antrorfum longe 

exporrectum, producitur, quod in concava ar¬ 

cus fui parte pilis fetaceis, aurei coloris, tan- 

quam heteromallo, obfitum eft. Nafi Cornua 

duo alia quoque adfervamus, quae in princi¬ 

pio indivila deinceps in apices fiffos definunt : 

in his vero Scarkbaeis pedtoris os, nigrum Sc 

corneum, pariter fiffum eftj atque in altero 

eorum terminatur in Cornu, quod in fine ve¬ 

luti ferratum eft ^ in altero autem mox in 

obtufa duo Cornua fefe difpefcit. Infuper Sc 

Po-i 
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lA, dat ive fcljs omtrent de Spierkens vün dêefi 

kleene Beeskens het felve meiakfel bevinden ^ dat de 

groote Ontleedcrl>[\co\'ms Stenonis ons inde bloed- 

ryke Dieren ontdekt heep: maar veelk maak fel boe¬ 

ven al te merpn is ontrent de vervoonderlyke Spie¬ 

ren van de beeneti der Sprinkhacmen , met devtelké 

fy veel tivee hondert maal hooger , ah haare Hchaa-^ 

men grootpjn ^ in de lucht kunnen opfpringetii. 

Maar geljk de natuur haar vervooiiderlyk be¬ 

toont in bet overeenkomende maak fel van de Spie¬ 

ren deefer Beeskens met die der bloet-ryke; fog A" 

A datfe niet minder opmerkelyk A, in het onnoeme- 

melyk onderfcheid van de heenen der bloev^ryke met 

het hoornagtige maak fel der beenkens van de Infe- 
&en. Dan ofutrent vtelke vsy niet verfcheiden- 

der ende aanmerkelyker, als het feer afvoykend 

7naar voeer cierelyk verfchilUg rnaakfel haar Vr 

Hoornen, bevinden. Soo dat voe oordeelcn, dat 

alleen uyt de verfchillenthetden van defelve het on- 

derfcheid der Torren behoorde genoomen te 'uvr-* 
den. 

Soo hevtaaren vty dan fcven fiorten van Neusl 

hoornen , ofte Eenhoornen ; voaar onder /zo- 

een bevind, die den Hoorn hoog-voys naa den 

rug ofte de fchotmeren omgekromt heeft. Deefè 

kttnnen ivy vertoonen met pjn Luyskens; ende be¬ 

vinden hem fn oorfpronk te neemen uyt de 

grootfle foorte van Houfwurmen ; dewelke naa 

den tyd van twee of drie jaaren baar eyndelyk 

tot een Popken koomen te fpeenen. Behahen deefi 

Hoorn op den neus heeft hy nog twee andere Haortt- 

kens, die omtrent de o ogen haar oorfpronk neemen 

ende op het eynde knoopagtig fyn. Van deje Jal 

op fn plaats de hele particuliere hiflorie gegeeven 

worden. Nog bevinden fg hy ons twee Neushoor¬ 

nen, die feer kleen fyn , ende in A begin datelyk ge- 

fpleeten worden. Soo kunnen wy nog een andere 

foort van deeje Eenhoornen vertoonen , dewelke, fg 

meede hoogs-wys buygende naa de horf, dan nog 

.mvoendig met vier tantkens befet is ; eyndigende^ 

vorders het heen der fchouweren, lendenen.^ ende 

borfl, in een langen voorujtfteekenden hoorn , de¬ 

welke in fn inwendige bogt met goutverwig hor-, 

ftelig hayr, als met tryp , befet is. Nog kunnen 

wy twee andere Neushoornen doen fen , dewelke in 

het begin cnkelt fyn, ende op de tippen gefpleet en 

werden : foo is ook haarfivart en hoornagtig borji- 

heen meede gefpleeten. Het welke in de eene in 

een Hoorn eyndigt, ende op het eynd als mgekerft 

werd. Ende in de andere fplyt fg het borft , lende- 

ofte fchouwer-been terftont in twe ftompe hoornen. 

Bb bb Sytv 
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pofterior hacc Scarabaeorum fpecies fingulari- 

bus circa oculos Anrennis, quafi nodofis, exor¬ 

nata eft. Quinque Nallcornium horumce fpe¬ 

cies exoticas in Tab. XXX. fig. z. 3. 4. 5” 
& 6, fecundum nativa fpecimina depiólas ex¬ 

hibeo. Maximus autem Scarabaeorum , quos 

poffideo, una cum Cornu fuo fex pollices lon¬ 

gus efti corpufque ejus ultra fefqui pollicem 

latum : quodli vero expanfae funt ejus alae, 

feptem hae pollices aequant. 

Ulterius etiam noftris in loculis reperitur 

Cervus volans, vel Taurus volans, aut Luca¬ 

nus, cujus Mafculus cornutus eft , Foemella 

aut.em, uti vulgo perhibent, Cornubus caret. 

Perquam vero notabile eft in hoc, aeque ac re¬ 

liquis deinceps Infeftis, quod eorum alae ve- 

luti in Vaginulis reconditae & complicatae fint: 

unde Vaginipennium nomen accepere. Obfer- 

ramus quoque, cum volant ifthaec Animalcula, 

vaginulas hafce, theculas, aut calyculos, qui¬ 

bus alae obteguntur, tantum elevari, nec cae- 

terum inter volandum alio ullo motu agitari. 

Neque tamen aliud quidpiam in Cervo hoc vo¬ 

lante datur notatu dignius, quam Probofeis e- 

jus,qua fuum ille alimentum, melleum nempe 

humorem, ex quercu ftillantem, ingerit. Pro¬ 
bofeis haec inter icones Hoefnagelii^ quae lane 

omnium, hadfcenus faltem nobis cognitarum, 8c 

optimae funt -Sc maxime Vulgares, depidta in¬ 

venitur. Praeterea modum quoque exhibere 

poifumus, quo alae fub memoratis fuis vaginis 

complicatae haerent: haud enim dicendum eft , 

cas revera complicari; imo articulorum ope po¬ 

tius contrahuntur. Quin animadvertimus , ar¬ 

ticulos hofce in alarum extremis propemodum 

collocatos elTe, & peculiaribus mufculis move¬ 

ri : unde etiam vulnere iis inflidto humiditas 

cxftillat; id quod circa alas mere membrana¬ 

ceas haud obtinet. Cum Scarabaeo huic nonni¬ 

hil mellis fuper apice cultri ofierrem, canicu¬ 

lae inftar is me profequebatur, mei pro- 

bofeide fua avidiffime fugebat. 

Porro etiam viginti Se unam Capricorno- 

'fum volantium fpecies monftrare valeo. Ani¬ 

malcula haec mire produdis omnia Cornubus 

gaudent: quin eorum , quae poffideo, aliqua 

ramofis, five fpinofis inftruda funt Cornubus, 

nodofos defuper brevefque articulos exporri¬ 

gentibus; aliorum vero cornicula in longiffi- 

mos, aequales , Sc nodis vel uti carentes arti¬ 

culos dividuntur, quorum tamen nonnulli in 

medio aliquantum finuati funt, & rurfiis no- 
dofi, 

Synde verders ook deefi nog met hefondere knoopag^ 

^ige hoornkens omtrent de oogen verciert. Vyf uyt- 

beemfche foorten van defe Neushoornen heb ik op de 

XXX. Tafel^ hy de z. 3. 4. y en 6 figuuren ^ nact 

het leven vertoom. De aldergrootfte, die ik bewaar , 

is met Jyn hoorn fes dnym lang , fyn lichaam is 

over de anderhalf diiym breet; en als fyn vleu~ 

gelen uytgefpreyt Jyn , foo maaken die feven 

dujm. 

Vorders bevindfg by ons het Vliegend-Hert^ofiê 

de Vliegende Stier , waar van het Manneke met 

Hoornen is, ende het Wyfke (als men fegt) fbnder 

Hoornen. V Is feer aanmerkelyk in dit Dierken , 

als ook in alle de vordere ; dat de vleugelen als in 

Kookerkens opgeflöoten ende gevouwen werden: fog 

datfe daar van den naam van Koker-gevleugelde 

Dierengekreegen hebben. Soo bevinden wy ook, wan¬ 

neer fe vliegen, dat deefe kokerkens,'Dopkens, ofte 

fchaalkens, dewelke de vleugelen bedekken , alleen 

maar opgeligt werden, ende haar, foo lang het vlie¬ 

gen duurt, onbewegelyk houden. Dan niet ijjer aan- 

merkelyker in dit vliegent Hart als fyn Snuytke , 

Snavelke , ofie Tongeke , waar mee de het fyn 

voet fel moet inneemen , ende welk voetfel niet als 

eenige honingagtige vogtigheid is, dewelke iiyt de 

Eyke hoornen fypert. Dit Tongeken bevinden wy 

feer aardig in de afbeeldingen van Hoefnagel, /ii?- 

welke de hefie ende gemeenfte prenten fyn , diewe 

tot nog toe (dat we weeten) hebben, afgetekent te 

weefen. Vorders kunnen wy verwonen de manier, 

hoe de vleugelen onder de genoemde fchaalen gevou- 

wen fyn; dan het welk eygentlyk geen vouwing , 

maar een ffaamen huyging van leeden is. Soo bevin¬ 

den wy ook deefe vleugelen haare leeden hykans 

op de uyteynden te hebben, dewelke van befondere 

fpierkens beweegt werden. Waarom als fe gequetfl 

fyn, foo druppelt daar ook vogtigheid uyt, 't welk 

omtrent de vleugelen, die heel vliefagtig fyn, geen 

plaats en beeft. Als ik defe lor een weynig ho¬ 

ning op de punt van een mes pr efemeer de, foo liep 

hy my naa, als een kleen hondeke , en hy Joog dis 

met fyn fhuit feer hongerig op. 

Nog ktmnen wy verwonen een en twintig foorten 

van vliegende Boxkens of Geytkens. Deefe Beeskens 

fyn alle verciert met verwonderlyke lange hoornen- 

waar onder fg by ons bevinden , met getakte of 

doornagtige hoornen, als ook met geknoopte, ende 

korte, leeden op defelve; ende wederom andere, 

dewelke hare hoornkens in feer lange, ejfene, ende 

als ongeknoopte leedekens verdeelt hebben : pjnde 

fommige van defelve in H midden eenigfns ingeboo- 

gen; ende daar fe met malkander ingeleed werden we¬ 

derom 
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dofi, qua fibi‘ mutuo committuntur. Maxi¬ 

mus Capricornorum , quos adfèrvo, corpore 

pollet ultra quatuor cum dimidio pollices lon¬ 

go : praeterquam quod Cornicula infuper ipfius 

corporis aequent longitudinem. Alius dein¬ 

de mihi eft, ultra duos pollices longus, qui 

extantibus pilis verficoloribus , inftar tapeti 

Turcici, oblitus fpedlaculum exhibet mire e- 

legans: funt autem & pedes ejus antici multoj 

quam reliqui, longiores. Praeterea quaedam 

nobis eft horumce Capricornorum volantium fpe- 

cies, tenerrimis & cruribus 6c cornubus inftru- 

éta; quae tamen circa artuum flexuras, Sc ubi 

mufculi includuntur ,mira pollet craflitie. SimL 

]em quoque Vefpam nodolis praeditam articulis 

adfervamus. 

Septendecim pariter poffidemus fpecies Ca¬ 

pricornorum volantium, multo brevioribus Cor¬ 

nubus inftrudlorum. Hos inter eft Scarabaeus 

quidam, tanta qui velocitate fuas vibrat alas, 

ut admodum difficulter queat prenfari : unde 

& Scarabaeum Mulcam adpellavimus. Id vero 

etiam hoc in Scarabaeo valde mirificum eft, 
quod dentes ejus intus ramofi fint; qua quidem 

fabrica is fefe ab aliis omnibus diftinguit. Inter¬ 

dum volat hic Scarabaeus, atque idem eft quar¬ 

tae & rarae fpeciei Cervi volantis Moufeii. 

I derom knoopagtig. Het ctldergrootjls vilsgendi Bokx^ 

ke^^t geen ik kan vetioonen, tsJjn llghaam over de 

vier en een half duym lang : en danfyn fyne hoornen 

nog foo lang als fyn lichaam. Een ander heb ik 

van over de tvoee duym , die met opfiaande hay‘>' 

van alderlei couleur , als een Turxje tapyt, hefet 

is: dat admirabel jehoon ftaat: defe heeft de voor* 

fte voeten veel langer als eenige van fyn andere^ 

Soo kunnen voy nog vertoonen een foorte van 

deefe vliegende Bokxkens, dat feer teer foo van 

beenen als hoornen is ; maar daar de leeden bnygen^ 

ende de fpierkens ingefooten voerden^ bevinden voy 

het van een vervoonderlyke dikte te fyn. Soo he¬ 

vea ar en vey ook diergelyk een Wefpe met geknoop¬ 

te leedekens. 

Vorders Joa bevinden fig hy ons nog feventien 

foorten van vliegende Bokxkens ; maar met veel 

korter Hoornen. Onder deefe forten kunnen voy 

vertoonen een Torreken^ dat foo gefvoint fyn vleu¬ 

gelen uytfaat^dat het feer Jvoaarelyk te grypen ist 

Waarom -voy het de naam van Kever-vlieg gege¬ 

ven hebben. Is nieede feer voonderlyk in dit 

l'orreken, dat de tanden die het heeft ^ inwendig 

getakt fyn ; door welk maak fel het van alle de an¬ 

dere komt te verfcheelen. Dit Torreken vliegt 

by dag. Het is de vierde en rare fort van een 

vliegend Hart by Moufetus. 

Praeterea novem fpecies memoratorum Capri¬ 

cornorum volantium adfervamus, minoribus 

adhuc cornubus praeditorum. 

Ciciiidulam quoque, quae Scarabaeus eft, 

huicce Ordini infero. Aemulatur ea profecto 

volantem quali Adamantem, aut Stellulam: imo 

haud minore corufeat lumine, cura adhuc Ver¬ 

miculus eft fex pedibus inftrudtus, quam ubi 

in Scarabaeum abiit. Qtianquam tum prius ala¬ 

rum fuarum vaginas debeat elevare, aut fakem 

caudam ,five abdominis fui extremum, protendere. 
Tandem meos inter Scarabaeos triginta Se 

duae dantur fpecies, praepilatis cornubus inftru- 

étae. Sunt autem ifti Cornuum globuli miri¬ 
fico fane modo conftrudli ; eorum enim qui¬ 

dam botros referunt; alii aperti veluti libri folia 

aemulantur j alii rurfus alia atque alia gaudent fa¬ 

brica. Quin horumce Corniculorum ope quam 

facillime Marem a Foemella difeernere licet, 

id vero in Papilionibus nocturnis quoque locum 

habet : utpote quorum Mares a Foemellis hoc li¬ 

gno vel tum dignofcijam poflunt, cum adhuc 

in Nympha haerent. Porro inter has Scara¬ 

baeorum fpecies, quarum aliae oblongae funt, 

aliae rotundae, aliae breves, aliae 

Nog bevoaaren voy negen forten van de gei 

noemde vliegende Bokxkens met mg kleender Hoori 

nen. 

Voorts plaats ik ook de blinkende Nachtmugge fat 

een Torre is, in def order : defilve is voaar* 

lyk een vliegende Diamant en Star-licht gelyk. En 

hy licht z« voel als hy nog een fes voetig Wurms- 

ke is , dan als hy tot een Torre vergroeit 

is. Hoewel hy dan eerftelyk fyne fcheede dev 

vleugelen moet opligten, of ten minften fyn Start^ 

of de extremiteit van fyn onderbuyk uytfteeken. 

Eyndelyk bevinden fg onder onf Torren twee 

en dertig forten met knopkens op hflar hoornen. 

Ontrent welke knopkens een feer fltfaam maak fel 

te bemerken is : want fmmige druyfagtig fyn, 

andere wederom haar openende., ais een boek met 

blaadcren; andere wederom Jyn anders enae an¬ 

ders van maakfel. Verders fo kan men ook feer 

ligtelyk, deur middel van deefe hoornkens , het 

Manneken van het Wyfken onderf heiden. Het 

welke mede in de Nagt-cappellekens plaats grypt: 

alwaar wydeur middel van deefe hoornen., het 

\Manneken van het Wyfken., filfs als het nog in 

P opken is., kunnen 07t derf heiden. Nu onder 

waar onder eenig^ 

lang.. 

crenatae, fer¬ 

ratae 

deefe foorten van Torrekens 

Bb bb 2 
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ratae, coloratae, pilis hifpidae, pulvere vel ft- 

rina quafi, in morcm Papilionum, confperfae} 

tuberculis minimis afperae , teflellis, maculis, 

oCulis & cjufmodi aliis ornamentis confpi- 

cuae j inter has, inquam , demonftrare etiam 

pofTumus Scarabaeum, quem in nidis Apum 

ferarum invenimus, inTab. XXVI. fig. 3. dc- 

piólum. Tantum non omnes hi Scarabaei noólu 

volant. 

Scarabaeum deinde Pilularium quoque ad 

hunc Ordinem refero, cui itidem praepilata 

funt cornua. Ejus autem duae mihi funt fpe- 

cies, quae, ut Melaenocyanei, illuftrem emit¬ 

tunt fplendorem: altera fcilicet in pedfcore êc 

abdomine purpureo-cyaneo quafi Cupri tono 

confpicua eft j altera vero i\.eris caldarii viridis, 

auro obdudti, fulgore luperbit, fpedlaculo la- 

ne quam elegantiffimo. 
Ulterius quatuor adhuc fpecies Bupreftium 

five Scarabaeorum ex viridi aureorum , male 

olentium, poffideo, quorum Cornicula, uti in 

Capricornis volantibus, comparata funt. Mares 
Foemellis minores funt. Eft autem alia mihi 

adhuc fpecies, quae Roftm olet. 
Quatuor praeterea adfervamus Ipccies Cantha¬ 

ridum , quibus equidem ratione indolis atque 
virtutis fimiles efi'e priores exiftimamus. Ova 

iiifupcr Scarabaei aurei, vulgaris, quae Margari¬ 

tarum aemula funt, poffidemus. Horumce 

Infedtorum quaedam Corniculis gaudent no- 

dofis, quaedam, uti in Capricorno volante 

fabrefadtis. Ea inter demonftrare pofliimus 

Scarabaeum perelegantem, cujus corpufculum 

inmutis foveolis atque imprefiis fcrobiculis, cu- 

jufmodiin digitabulis obfervantur, exornatum 

eft: eum vero Celeberrimus Medicus Gulielmiis 

, Celfillimi Principis Maurim Najfavii o- 

jim Archiater famigeratifiimus, nobis benigne 

fuppeditavit. 

Indicum pariter Scarabaeum exhibere pof- 

fum, cujus vaginae alarum fplendente Ebeni 

<^uafi ligni nigrore gaudent, plurimifque foveo¬ 

lis, in quibus plumulae confpiciiintur oblon¬ 

gae, omnis generis coloribus ornatae, gemma¬ 
rum quarumcunque fplendorem eludentes. 

Curculionem pariter huic Ordini adnumero, 

qui e Verme frumentis infefto in Scarabaeum 

mutatur, & apud D. Eedi au6ta magnitudine 

depidtus videri poteft. Aldrovandus Curculio¬ 

nem deferibit, qui in Papilionem mutatur, at¬ 

que eundem ad Ordinem quidem , fed ad ter¬ 

tium hujus modum , pertinet. Dein- 

langagtig Jyn^ andere rond ^ fommige kort^ mdf-‘ 

re 'lieederom gekerft ^ gekartelt ^ gevervtt ^ hay~ 

rig^ met ftof of meel beftrooH ais de Capellen, 

gez.egrynt met dobhelfteenen , -vlakken, oogen, 

de foo voorts verciert ; daar onder kunnen wy 

vertoonen het Torreken , datvoe in de nejien van 

de Wilde Byen gevonden hebben, en dat ik op de 

XXVJ. plaat by de 3. fig. afbeelde. Meefi alle 

nu deefè Torrekens vliegen by nagt. 

Ikfielook de zoogenaamde Ville Torre in defe order, 

die meede geknopte hoornen beeft. Van defe be. 

-waar ik tvue foorten , die als de Swart-blauvoen een 

heldere glans hebben, fynde de eene op de borfi 

en biiyk, als een purper blaau glimment kooper ; 

en de andere als een gebronfi groen vergalt ko¬ 

per, dat feer cierlyk fiaat. 

Nog kunnen wy vertoonen vier foorten van groe- 

ne of gouvaek'orren, die een onaangenaame lucht van 

fig geeven , ende haare hoornen als de vliegende 

Boxkens gemaakt hebben. De Mannekens fyn 

kleender alsdeWyfkens. En dan nog een fcort , die 

als een Roos ruykt. 

Soo bevoaaren voy nog vier foorten van zooge- 

naamde Spaanfche Vliegen , ofte Goude Torren. 

Met deefie , gelooven ivy , de voorige in aart en, 

kragt overeen te koomen. Nog kunnen ix>y ver¬ 

toonen de Eyeren van de gemeene Goude Torre , 
dewelke als Peerlen fyn. Onder deeje hebben ee- 

nige kmpkens op de Hoornen , andere hebben de 

hoornen als de vliegende Boxkens. Soo kunnen 

voy onder defelve nog vertoonen een fier aardig 

Torreken, het welke met kuylkens ende inhuygin- 

gen op het lichaam, eeven als de hollekens,diew'e 

op de vingerhoeden bemerken , verciert, ofte van 

maakfil is. Synde ons het filve, door den ver¬ 

maarden Geneesheer Guiclmus Pifo , eertyds 

van fyn Doorlugtigheid Prms Maurits van NaE 
fau roemrugtig Lyfarts , gunftig ter hand ge- 

fielt. 

Nog kan ik een indiaanfeh Torrekenvertoonen ,dat 

de ficheede der Vleugelen van een fwarte Ebbenhoute 

en glimmende couleur heeft, met fier veele kuyl¬ 

kens, in welke men langwerpige pluymen van al- 

derley couleuren geplaatfi fiet, die alle edelgefieen- 

ten in glans overtreffen. 

Nog fiel ik ook de Kalander in defi order , die 

uyt een Kooren-wurmken in een Torre ver- 

groeyt; en waar van de figuur in het groot by 

de Heer Redi tefien is. Aldrovandus die befchry ft 

Vr een, die in een Kapelletje vergroeit, behoorende 

in defi felve order, maar op de derde wyfie. 

Verdef 
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Deinde Sc fex nobis funt fpecies Scarabaeo- 

^'um, longo collo, 8c nafo porcino inftruclo- 

fum; quos ideo Porcellos volantes adpella- 

mus. 

Profcarabaeus fequitur, five Vermiculus ma¬ 

jalis, quem aeque, ac alios,hunc ad Ordinem 

referendum efle arbitramur. Tres autem ejus 

fpecics adfcrvamus 3 quarum binae corniculis 

Capricornorum volantium, tertia vero nodofis, 

pollent, Goedartms quoque pofterioris hujus 

fpeciei Vermiculum defcripfit, at perverfe ad¬ 

modum conjugavit. Gallicum etiam atque 

Hilpanicum Profcarabaeos poffideo. 

Staphilinum adjungo, qui. Scarabaeos, inter 

atque Scolopendras veluti dubitans,duobus den. 

tibus fuis ïnteftina terrae cito admodum inter¬ 

ficere & poilea exfugere novit. Goedartius 

tres circa hoc Animalculum etrores commi- 

fit, quos forte aliquando exponemus. Inledlum 

illud atque Vermis, e quo id nafcitur, apud 

Moufetum quoque defcripta inveniuntur. Quin¬ 

que illius adfervamus fpecies, una cum Verme 

atque Nympha, quae tamen futuri Infedli 

partes nonnihil obfcurius exhibet. Gaudent 

Aniraaicula haec Corniculis veluti Capricor¬ 

norum volantium. Alae vero eorum, uti in 

ScolopendriSjinufitato prorfus modo funt com¬ 

plicatae. 

Ulterius quatuor nobis furit Ipecies Scara¬ 

baeorum, qui, five proni five fupini jaceant 

caput & thoracem verfus humum contrahen. 

do atque adprimendo, faltu femct in Aera ef¬ 

ferunt: quapropter Scarabaei Locuftae nomen 
ipfs competere exillimamus. 

Quiri & exiguum poffidemus Scarabaeum 

qui anterioribus fuis pedibus firmiter 6c rigi_ 

de defixis , capiteque per horum interftitium 

pronato, in vetuftis lignis, muris, atque ta¬ 

bulatis alternam edit pullationem, quae non- 

nunquam ufque adeO fonora efl, ut ca audita 

quidam fibi perfuaferint , lemures umbrafque 

hodlurnas circum fe vagari. Hinc efl, quod 

Cenfcamus, polTe Scarabaeum hunc apte voca¬ 

ri Sonicephalum. Aliae Scarabaeorum Ipecies 

capite ad thoracem alFriólo fonitum edunt; 

aliae vero caudam five ventrem ad alarum fua- 

rum vaginulas adpriraunt.hacque collifione fin- 

gularem quendam ilridorem excitant; 

Scarabaeorum deinde Teftudinatorura qua- 

iiior adhuc Ipecies adfervamus, nonnullofquc 

Ver- 
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Verders/00 hevinden Jtg hy ons fes Jaorim ‘vdf} 

Torrekens, dejuelke een langen hals en den neus 

als een Varken gemaakt hebben ; ende daarun-h 

van ons vliegende Varkens genoemt vierden. 

Volgt de May-vourm ^ dewelke voy , ali de an¬ 

dere, meede gelooven , onder deefe order te behoo. 

ren : van deefe bevoaaren voy drie foorten 'j waar 

onder tvoee met hoornen van vliegende Box ken s, 

ende een met knopkens o-p de hoornen ^ van ons 

kunnen vertoont werden. Deefe bevinden wj ook 

van Goedaert befchreeven te fn : dan wy mer¬ 

ken , dat hy hem feer verkeert upheilikt. Hier van 

bewaar ik ook de Franfche en Spaaitfche. 

Volgt de Virfinder, die een middelfiag tujjchen 

de Torren en de Oorwurmen is , ende met twee 

tanden, die hy heeft, de Bierwurmgn veerdig weet 

om te brengen, ende dan uyt te fuygen. Ontrent 

dit Dierken bevinden wy Goedaert op drie plaat- 

fen te dwaalen: het welke wy een of V ander tyd 

mogelyk fullen voorftellen. Dit Beesken ende de 

Wurm, daar hy uyt groeit, bevinden wy ook by Moii- 

fetus befchreeven te fyn. Van dit Beesken nu. bewaa- 

ren wy vyf foorten met de Wurm ende het Vopken, 

dat nogtans enigfins duyjler de leeden vertoont. Dee¬ 

fe Dierkens bevinden wy vcrciert te (yn met Hoor¬ 

nen als van vliegende ^Geyten. Soo bemerken wy ook 

haare vleugelen op een engetneene wys gevouwen te 

fyn, als in de Oorwurmen. 

Verders kunnen wy vertoonen vier foorten vah 

Torrekens , dewelke alfe op de rug ofte op den 

buyk leggen, door een faamentrekking ende perfng 

van het hooft ende de borfi tegens de aarde, een 

fpronk in de lucht doen. Waarom wy haar de 

naam van Sprink-haan-Torren oordeelen toe te hoo¬ 

rnen. 

Soo bëvihdfeg by 'óns een Torreko, hei welke, de 

voorfte beenkens frak ende flyf fettende , ende fyn 

hooft tuffehen defelve heen buygende, een vervan¬ 

gent geklop ende geklauter op het oude hout , mmi- 

ren, ende folderingen komt te maaken: het welk ge¬ 

klop fomtyts.f, foodanig een helder geluyt geeft, 

dat eenige dit hoorende ,een nagtgefpoék omtrent haar 

te weefen , fig ingebeelt hebben. Om welke ree- 

denen wy oordeelen, dit Torreken hequameiulyk hèt 

Hooft-klopperken genoemt te kunnen werden: On¬ 

trent andere foorten van Kevers hevinden wy, dat 

fe baar geluyt met het hooft , dat fe tegens de 

borfi vryven, maaken, ofte ook met de ft art ofte de 

buyk, dewelke fy tegens de kokerkens haarer Vleu¬ 

gelen aanperjjen; ende foo door middel van dat ge- 

vrikkel een hefonder geluyt geeven. 

Nog bewaaren wy vier foorten van 'SchilpadTcr- 

ren, alsook eenige Wurmkens ende Popkens. Vaii 

Cc cc ikefé 
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Vermiculos atque Nymphas. Goedartius eorum 

duas quoque fpecies defcripfit. 

Eft etiam nobis Scarabaeus aculeatus, five 

cauda aculei aemula praeditus ; quod in aliis 

nullis Scarabaeis ita occurrit. 

Praeterea minutiffimum quendam oftendere 

poflumus Scarabaeum fua cum Nympha, quae 

ex Vermiculo pedibus carente , intra extimam 

folii Salicis cuticulam reperiunda , nafcitur: 

Vermiculus ille ibi loci tamdiu pabulum fuum 

praefto habet, donec in omnibus fuis membris 

perfedlus tandem in Nympham mutetur. To¬ 

tam tamen hujufce Scarabaei mutationem, quia 

obfcuro valde modo procedit, in Ordine quarto 

defcripli, ejufque icones in Tabula XLIV. in 

fig. II, 13, 6cc. exhibui. 

Porro alius quidam viliffimus nobis efl: Sca- 

rabeusj qui ex Vermiculo, radicem Ningi vel 

Ninfi didlam comedente, atque intra hanc in 

Nympham abeunte, oritur. Idem vero8c in vetu- 

ftis lignis reperitur. 

Tandem quoque adfervamus Scarabaeos il¬ 

los fuis cum Nymphis, qui cx Vermiculis^ 

carnes exficcatas ambedentibus, oriuntur. Ho- 

rumce Vermiculorum ope fceleton facile carne 

adhuc adhaerefeente purgari poteft. 

Addere liceat, quod & Scarabaeum poffi- 

deam, cujus Vermiculus Mofchi facculum cor¬ 

rodit : eum tamen propter obfcuram mutatio¬ 

nis fuae rationem itidem fub Ordine quarto de- 

Icripfi, ejufque figuram in Tab. XLV. in fig. 

32. dedi confpiciendam. 
Denique & Hydrocantharos maximos, me¬ 

dios, & minimos. Ordini huic adferibo; de 

quibus varias fparfim obfervationes maximi mo¬ 

menti interferui. Eorum quinque adfervo fpe¬ 
cies ; quos inter omnium exiliffimus eft, vul¬ 

go Pulex aquaticus, five Focmella aquatica ^ 

didlus: novit is, cum fubter aquam fefe demer¬ 

git , bullulam aeris quam dexterrime caudae fuae 

includere. Genitalia Hydrocanthari in Tab. 

XXII. fig. 5. repraefento; Vermem vero fi 

carium, e quo is forfiin excrclcit, in Tab. 

XXIX. fig. 4. & depidtum fifto. 
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deefi bevinden nxsy dat Goedaert foonen le* 

fchreeven heeft^ 

Soo bevind Jig by ons êen Torreke met ten flart 

ais een angel, het voelke ivy omtrent ge ene andere 

verneemen. 

Nog kunnen nliy -vertoonen een feer kleen 2'or‘- 

reken ende fyn Popken ; het voelke fyn oorfprenk 

neemt uyt een [ondervoetig Wiirmken^ het voelke 

tulfchen het eerfle vliesken van het blad vaneen IVil- 

Itge-hoom gevonden voerd: ende daar foo lang fyn 

voet fel gereed vind; tot het in alle leeden volkoom- 

mentlyk aangegroeit isi ende foo in een Popken veran¬ 

dert. Deganfche verandering van ditTorreken heb ik 

07n zynduyjiere 7nanier inde Vierde Order befchre^ 

ven, daar ik het op de XLIV. Plaat,in de 12.12, 

figuur vertoone. 

Vorders bevint fig hj ons een fier kleen TorrekCi 

het voelke uyt eenWurmken, dat de Wortel Ningiof 

Ninfi opeet, ende daar binnen in in een Popken 

verandert, fyn oorfpronk neemt. Dit Beesken bevin : 

den voy ook in het oude hout. 

Emdelyk bevoaaren voy die Torrekens ende haar 

Popkens,devoelke uyt deWurmkens, die het verdroog», 

de vlees opeeten , haar oorfipronk iteetnen. Ende 

door middel van voelke Wurmkens voy fieer ligtelyk 

een geraamte van het vlees, datter nog om fit, kun- 

nen doen Juyveren. 

Nog bevoaar ik het Torreken , voiens Wurm de 

Mufius beurs verteert, dat ik om fiyn duyflere ma¬ 

nier van Verandering nteede in de Vierde Order 

bejehreven heb , en de fig. daar van gegeven in de 

XLV. Tafel figuur.\ 

Ten laatfien foo plaats ik ook de Hydrocanthari, dg 

grootfie,de middelfie,en de kleenfie,in deefe Order, 

voaarvan ik hier en daar verfiheyde heerlyke onder¬ 

vindingen voorgeflelt heb. Van deefi bevoaar ik vyf' 

fioorten, voaar onder fig bevint de alderkleenfie, die 

Watervloy, of Water-Wyfke , gemenelyk genoemt 

voort: deefe voeet fier aardig, als hy fig onder het 

voater begeeft,eenhelleken lucht inJyn fiart tebefluy- 

ten. De Hydrocantharus zyne Teelleeden vertoon 

ik op de XXII. Plaat by de ^.figuur, en fyn Priem oy 

Moorivourm, daar hy mogelyk uyt vergroeyt, op de 

XXIX, Plaat, hy de 4. en ‘g.fig. 

Exem- Voor- 



BIBLI A NATURAE. 

ExempÏMm Tertii Ordinis Natura-^ 
lium Mutationum, juxta modum prio¬ 
rem ^ cui Jimpkx Nymphae nomen 
eji^ in Formica propojltum. 

Tab. XVI 

No. I. Ovum Formicae ad vivum delinea- 

tum, five Vermiculus Formicae in prima fua 

cute vel tunica exiftens, in qua Ovum vocatur. 

Id ipfum prima figura magnitudine auétiore ex¬ 

hibet. 

II. Memorata cutis depolita, quae tenuis quae" 

dam eft membranula, quam Formicae Vermi¬ 

culus, Ovi formam derelinquens , laxe exuit, 

6c in punftum veluti vifum fugiens convol¬ 

vit. 
IIL Formicae Vermiculus quoad multas partes 

imperfedtus, pedibus carens, ex ovo fi ve tuni¬ 

ca fua egrefliis, ea forma heic repraefentatus, 

qua plerumque intra telluremb-eperiturj capite ni¬ 

mirum veiTuspedtus incurvato. Figura xda eun¬ 

dem microfeopio intercedente delineatum exhi¬ 

bet. 

IV. Formicae Vermiculus plenam fuam ma¬ 

gnitudinem adeptus: quando nimirum mem¬ 

bra omnia , Formicae propria, fub cute jam 

quidem accreverunt, at hadtenus adhuc ab^ 

fcondita latent. Figura tertia hunc iterum fub 

microfeopio depidtum fiftit. 

V. Vermiculus prior, depolitis fuis exuviis, 

omnia, quae ante latuerant, membra fua ex- 

trinfecus conlpicienda offerens, hinc vera jam 
Nympha vocandus, cujus membra humori¬ 

bus turgefeunt j uti clarius indicabitur in ex¬ 
plicatione quartae, quintae, Sc fextae, figura¬ 

rum, quae eundem, una cum membris fuis, 

magnitudine audliore exhibent. 
VI. Vermiculus idem, jam Formica voca¬ 

tus : quemadmodum in fubfequentibus figura¬ 

rum explicationibus prolixe & accurate deferi- 
betur. 

Fig. I. 

Ovum Formicae magnitudine audta depi- 

dbum, penitus laeve,aequale,diftenfum,fplen- 

dens, annularibus fedlionibus omnino nullis 
interftindfum, 'Nativa ejus moles adeo eff 

exigua , ut nigra fuper bali collocatum vix 

quaeat confpici. Probe hoc animadvertendum 

eftj ut verum Formicae Ovum quis difeat in- 
ternofeere. 

m 

Voorbeelt van de Derde Order der,na-* 

tuLirelyke Veranderingen op de eerfte 

wyfein een Mier, Die \vy eenvoudig 
PopKE noemen. 

XFL Tafel 

No.I. Het Ey van een Mier naa het leeven, ef 

het Wurmke van een Mier in fjn eerjle vel of vlies 

voaar in het een Ey genoemt voort. Dit (iet men in 

in de ï.fig. in "^tgroot vertoont. 

II. Het genoemde vel afgeflroopt , dat een dim 

vlieske is, '^tgeen het Wurmke van de Mier, voan~ 

neer het de gejialte van een Ey verlaat, loffelyk af 

ftroopt ; en als een onpenelyk ftippelken in een 

rolt. 

lïl. Het Mier-vourmke in veele deelen gehrekke- 

lyk, en Jon der voeten uyt fyn ey , of vlies , ge- 

kroopen fynde , voordende het in die gejialte ver¬ 

toont, gelyk het gemeenelyk het hooft op deborji gc- 

boogen fynde in de aarde gevonden voort. Dit voort 

in de z.fg. ondereen vergrootglas verheelt. 

IV. Het Mier-vourmke tot volkome grootte gekoo- 

men; en op voelke tyt dat alle de leeden, die het 

als een Mier fd vertaonen, nu onder het vel aarige^ 

groeyt ende verborgen fyn. Dit voort in de derde 

fig. meede in het groot vertoont, 

V. Het ajgeheelde Wurmke fyn vel afgejlroopt 

hebbende, en alle fyne verborge leedetnaten uyt*. 

terlyk vertoonende; jbo dat het nu een voaaragtig Pop- 

ke is: voiens leeden met vogtigheden fyn opgefpan- 

nen: als klaarder Jal gefeyt voorden, in de ver¬ 

klaar ing van de vierde,vyfde, en fejle figuur, daar 

het in het groot vertoont voort, en fyn leeden aan., 

gevoecjèn, 

VI. Het fesde Wurmke, foo als het nu een Mier 

genoemt voortals in de volgende uyt'ièggingen der 

figuuren omjlandig ende particulierlyk J'al befchvee^ 

ven voorden. 

Fig. r. 

Het Ey van de Mier in het groot,dat geheel glad, 

effen, ende opgefpannen is ,cn blinkende van gedaan 

te, fonder dat het de mmjie ringvoyze interfeSieu 

heeft: het is ook foo kleen in het Ie even , dat mcf: 

het maar effen fien kan, als het op een fvoarte gront 

geleyt is: daar men nvH op tnoet letten, om het vsaa- 

re Ey van de Mier te kennen^ 

Fig. Cc cc 2 
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■XYi. Eg, II. 

Eormicae Vermiculus auótiore magnitudine 

delineatus, caput & os fuum, una cum duo¬ 

decim corporis fui divifionibus annularibus, 

confpicienda ofièrens. Caput verfus peélus 

recurvatum eft: Vermiculus enim fi adtingitur, 

& nonnihil traöratur, Temper ea ratione femet 

contrahit. Animalculum hoe, ut verus fit 

^Vermiculus, vulgo tamen Formicae Ovum 

vocatur. Verum adpellatio haec ex fpilfa igno¬ 

rantia pi'oficifcirur : quandoquidem verum id 

potius eil Animalculum, vita motuque gaudens, 

pedibus carens, neque vel minimam quidem 

Ovi limilitudinem habens; imo Formica ipfa 

quandoque grandius. At tanta eft illorum 

hominum barbaries , qui Vermiculos hofce 

conquirunt, atque in foro venales exponunt! 

Emuntur enim ibi, ut variis Avicularum fpe- 

ciebus in efcam cedant: atque a Lufeiniis prae- 

fertim avide admodum appetuntur. 

Fig. Ili. 

Heic modum exhibeo, quo didtus Vermi¬ 

culus tranquille fuae vacat cutis mutationi, len- 

fim fanguinc aliifque humoribus circa peélus^ 

prope caput, intumefeens, atque hinc ibi loci 
multo craflior & turgidior evadens: ita ut tan¬ 

dem omnem fuum motum penitus amittat; 

poftquam nimirum , exuviis rejedtis, abfeon- 

dita ante membra fua in lucem produxit. 

Fig. ir. 

Vermiculus idem, primis exuviis fuis exu¬ 

tus, omnia fua membra, quae ante latuerunt^ 
extrinfecus confpedbui offerens: unde hoc tem¬ 

pore Nympha vocatur , quam heic, audtiore 

magnitudine, in latus reclinatam repraefento. 

Fig. V. 

Vermiculus idem, in dorfum refupinatus, 

magnitudine aufta heic exprimitur. 

Fig. VI. 

Id ipftim denuo Animalculum heic delinca- 

tum exhibetur, & omnia hmul membra ejus 

adpofitis literis defignantur: unde equidem • 

evidentiffiine patet, quod Nympha verum ht 

animal, at motu fuorum membrorum , quo 

potitur, cum formam animalis, quod reprae- 

fentat, adipifeitur, haftenus deftitutum. 

a. a. Duo in Capite Oculi. 

b. Dentes. 

c. c. Cornua, quae juxta pedes fuper pedlus 

complicata funt. 
d.d. Tri- 

Fig. II. 

Het Wtmnke vmi de Mier in het groot ajgeheelt ^ 

'veaar m fyn hooft en hek gtfien 'worden, als nieedé 

dé ring'wyze verdeelmgen "oanfyn lichaam ^ die 12. 

in het getal fyn. Het Hooft is op de Borji geboogen^ 

dat fj altyt doen , 'wanneer fy aangeraakt 'worden 

ende 'wat gehandelt fyn. Dit Dierke , hoe'wel het 

een 'waaragtig Wurmke is, 'wort getnenelyk het Ey 

van de Mierengenoemt t dan nyt eengroote onkunde, 

alfoo het een leevend en bewegent Dierke is, [onder 

voeten ; en dat geene nog de alderminfte vergely^ 

king met een Ey heeft; als fyndè fomtyts veel groo- 

ter als de Mier felve. Maar /00 groot is dcwoejlheid 

hy die luyden, dewelke deeje Wurmkens vergaderen 

en op de markten te koop brengen; al'waar fy gekogt 

'worden, om veelderhande foorten van Vogelkens té 

voeden; fynde dit ook een aangenaame fpys voor de 

Nagtegaalen. 

Fig. III, 

Tegenstwoordig vertoon ik de manier, fo als het 

gefeycie Wurmke nu jiil en op fyn vervelling leyt, 

Eeilende allenxkens door bloet ende vogtigheeden 

ontrent de borji hy het hooft op, 'waar door het op 

die plaats merkelyk dikker ende uytgcjetter voort; 

Joo dat het ten laatfien allefyne beweging feenemaal 

komt te verliefen .- te voeeten naa dat het fyn velüf 

gejlroopt heeft , en fyne verborgt leedematen nü 

uytterlyk komt te vertoonen. 

Fig. IV. 

Dit 'Wurmkefyn eerfie vel nu afgefroopt hebben° 

de, en alle Jyne verborge leedematen uyt'wendig ver» 

toonende: Joo dat men het nu een Popke noemt, 

'wclk ik in het groet ende op zy leggende vertoone. 

Fig. V. 

Het felve Wurm ken 'wort op de rug leggende mee» 

de in het groot aange'weefen. 

Fig. VI. 

Wederom, foo 'wort nu dit Dierke in een [chets 

vertoont-, en alle fyne leeden met letters aangewee» 

Jen: 'waar uyt dan cn'weerfprekelyk blykt, dat het 

Popke een 'Voaaragtig dier is, maar fonder be'wee» 

ging en roering fyner leedemaaten, die het verkrygu 

als het degejlaltevan het Dier aanneemt,dat fe ver¬ 

toont. 

aa Di? twee Oogen in het hooft. 

b De tanden. 

cc De Hoornen, die neffens de heenen op de borji 

gevowwen Jyn. 
dd Hef 
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Tab.XVL ^ d. Primum par Pedum fub Cornibus 

%• complicatum. 

e e. Alterum par, fub primo pari confpi* 

CLium. 

ff. Par tertium, fuper Ventrem compofi- 

tum. 
Praeterea etiam cernitur, quomodo validiffi- 

mi omnes articuli horumce fex Pedum in Pe¬ 

dore inter Cornua collocata fint. 

g. Annuli Abdominis, una cum Ventris 

margine utrinque. Attamen in quarta figura 

id manifeftius apparet: ubi êc margo ifte, jux¬ 

ta ac Lumborum Noduli,diftindius exhiben¬ 

tur • fimulque patet, quanam ratione corpus 

totum complicatum èc incurvatum fit. 

Animalculum hac fub forma exiftens, prout 

indicavi, vera eft Nympha Tertii Ordinis jux¬ 

ta modum priorem, quae membra fua omnia, 

nullis exceptis, clare Sedifiinde internofeenda 

exhibet: ita ut omnes illae partes in ea videri 

queant, quae in Formica vulgari Operaria,cujus 
Nympha eft , animadvertuntur. Nympha 

igitur haec Formica eft,6c Formica eft Nym¬ 

pha; fed Formica hadenus fub peculiari mem¬ 

brorum difpofitione veluti latet : atque hoc 

praecipuum eft, quod heic datur, dilcrimen. 

Cum Vermiculus vel Animalculum iftud 

noviflime cutem fuam exuit; tunc omnia ejus 

membra iiiftar coagulati ladis albiftima funt, 

& , uti aqua, diffluunt: ut hinc hocce fub ha¬ 

bitu ita debeat confiderari, ac fi in Ovo fuo 

haereret; quandoquidem ibi fimili modo difpo- 

fitum, itidemque Nympha eft. Id folum in¬ 

tercedit difcrimen, quod in Ovo membra ejus 

haud fuerint confpicua; quae contra manifeftc 

apparent, cum fecunda vice id in Ovum denuo 
redadum eft. Unde Animalculum hoc bis ve¬ 

luti foetus eft ,bis in incunabulis conftitutum ,& 

bis quafi nafeitur. At vita tamen , quam id 

vivit, haud femper eadem eft ; imo maxime 

diferepat; prima enim vice ut mifer Vermis in 

lucem prodit; verum fecunda vice, quae renovatio 

ejus quodammodo atque regeneratio eft,inperfe- 

dum Animal reficitur. Idque in Papilionibus tam 

commemorabili modo peragitur,ut Mortuorum 

Refurredionem ibi veluti ante oculos noftros 

depictam, exemploque vel manibus palpando 

repraefentatam videamus : unde Poeta Italus 
quam veriffime cecinit. 

A’s?? v’accoYgete voi, ebe mi ftarn Vermi ^ 

Nati a jormar Pangelica FarUdla. 

iU- 

d d Het eer^e paar Beenen onder de Hoornen tè 

famen gevoimen. 

e e Het tixteede paar, dat fig onder het eer fle paar 

vertoont. 

t f Het derde paar, dat op de huyk nijl. 

Voorts fet inen, hoe alle de flutaarfle articulatien 

defer fes beenen op de berji tuflehen de hoornkens 

ingeplaatfi fyn^ 

g De Ringen des Onderhuiks met de rand des 

Btiiks aan weerfyden. Dan dit wort klaarder ver¬ 

toont in de vierde figuur, alwaar men deje rand j 

te gelyk met de Knoopkens van de Lendenen fiiflin&er 

afgebeelt fiet: als ook hoe het ganjehe lichaam ge¬ 

vouwen ende geboogen is. 

Het Beeske in deeje gefialte Jynde is, gelyk als 

5 veaaragtig Vopke in de derde Order, op 

de eerfle vtyfe, dat jyne leedematen klaar, diflinB^ 

en kennelyk vertoont, f onder eenige ujt te jonder en ^ 

foo dat men daar in alle die deelen fien kan, die men 

in het gemeene Werk-Mierkenfiet, daar het het Popke 

van is: En welk Popke de Mier is , en de Mier is 

het Popke; jnaar onder een particuliere jehikking 

van leeden als verborgen} dat het voornaamfie onder-^ 

jeheyt is. 

Als dit Wurmke of Dierke eerfl vervelt is, foo 

fyn alle fyne leeden wit als geronne melk, en ook 

foo vloeyhaar als water: foo dat het in defe gefiaV 

te moet aangemerkt worden even al eens, als of het 

in fyn Ey lag, alwaar het die felve confiitutie heeft, 

en jnedc een Popke is. Alleen met dit onderfcheyt 

dat het in fjn Ey fyne leeden niet en vertoonde, dat 

het in tegendeel doet , nu het voor de tweede maal 

als tot een Ey weer gereduceert is geworden. Waar 

door het als tweemaal een kim is, tweemaal jong 

ts , en voor de tweedentaal gebooren wort. Dan in 

een feer groote verfchillentheid van leeven-. want de 

eerfiemaal wort het tot een ellendige Wurm gebooren^ 

maar de tweede maal, dat als fyne vernieuwing en 

wedergeboorte is, foo wort het tot een \olkome Dier 

herfchapen. Het welk in de Kapelletjes foo over^ 

aanmerkelyk in fyn werk gaai, dat wj daar de op- 

fianding van den dooden als voor onfe ogen afge- 

fchildert fen, en in een tafibaar voorheek vertoont, 

Soo dat de Italiaanfche Poëet met alle reden gefen- 

gen heeft : 

Non v’accorgete voi, che noi fiam Vermi, 

F- Nati aformar Pangelica Farfalla. 

Dd dd dat 

I 
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ld cü. 

iVc0 mefinniftis Vennes ms ejje ^ tn hoe natos ^ 

ut Angelicum formemus Papilionem? 

Ulterius animadvertendum cft, quod Natu¬ 

ralium rerum Scriptores, Arijioteles^ Moufetus ^ 

Harveus alii, qui hancce in Aurelils muta¬ 

tionem Ovum vocaverunt, haud penitus a via 

aberraverint; modo ipforum verba fenfu mox 

expolito accipiantur. Verum id tamen quoque 

adnocari velim, eos omnino hoc refpedlu a ve¬ 

ritate deflexifle dicendos efie, quod modo didtam 

fignificationem haud adfixerint Ovo fuo Aure¬ 

liano, fed hoc duntaxat ut limplex Ovum,nul¬ 

la caeterum habita ratione membrorum elïèn- 

tialium, propofuerint; id vero fane Viris, qui 

mutationes naturales circumfpedle pertradlare 

adlaborant, vix condonari poteft. 

Caput, Pedius , Venter, 6c reliqua hujufce 

Animalculi membra, tenui quadam membranu¬ 

la invelliuntur, atque ardiffime adeo undequa- 

que ambiuntur,ut vel extremi Oculorum,Cor¬ 

nuum, Dentium & Pedum apices limul inclufi 

fint. Interim laxe nihilominus fupra fe mutuo 

jacent hae partes; neque fibi invicem ardius 

commiflaefunt,nec in cruftam veluticutaneam 

uniformem compadae: quemadmodum in Pa¬ 

pilionibus praeprimis obtinet. Verum mem¬ 

brana illa, quae Nymphae Formicae partes in¬ 

cludit , haud ubique tamen aequabilis ell craffi- 

tiei: ibi fane minime, ubi membra, circa Pe- 

dus, corpori adplicata haerent: at ubi haud 

preffius inter fe compofita funt, uti in extre¬ 

mitatibus Pedum &C Cornuum, ibi inveftiens 

membrana quaquaverfum aeque crafla eft. Quod 

equidem in Aureliis quam rariffime oblervatur- 

nec nili unicum unquam hujufce rei exem¬ 

plum vidi in Chryfallide Papilionis perniciter 

volantis, cujus Probofeis ex parte a corpore 

dillat: ibi enim membrana inveftiens undique 

aequalis cralfitiei obfervatur j prout inter Nali- 

cornis icones in Tab. XXIX. eft videre. Atta¬ 

men hoc in Chryfallidibus inuCtatum eftj in 

Nymphis autem conftanter obtinet. 

Verum tamen, hifce mifis,'manifefto inde 

patet, quod inter membra, quae in Nympha 

Form.icae fpedantur & repraefentantur, atque ea, 

quae in Formica ipfa comparent, haud aliud de- 

l;ur diferimen; quam quod horumce membro¬ 

rum apparitio in Formica nonnihil fit clarior, in 

Nym- 

^at is. 

Denkt gy niet dat wy Wurmen zyn, hier toc 

gebooren, op dat wy tot een engelachtig 

Kapelletje worden? 

Aof moet men hier aanmerken , dat de Naunir- 

Schryvers,als Ariftotcles,Moufetus,Harveuse» 

andere^deixielkedefe verandering in de Gulde-Popkens 

een Ey genoemt hebben^ niet Peenemual van de voeg 

fyn afgedwaalt gevoeejl ; indien men maar haare 

vüoordeti defe verhaalde fin geeft: maar men moet 

ook voeeten, dat fe daar in ganjehelyk de waarheid 

gemifl hebben, volgens dien dat Je deefe betekenis 

niet aan haar GuldePopkens-Ey hebben gcgceven 

maar dat alleen als een eenvoudig Ey , fonder verders 

conjideratie van effcntiele leedematen , hebben voor-' 

geflelt,dat cnverfchoonelyk is voor die denatuurely- 

ke veranderingen met omjlgtigheid wil verhande¬ 

len. 

Het Hooft, de Borfi, de Buyk., ende vordere le¬ 

dematen in dit Dier ken ^ Jjn met een dun Vlies ken 

bekleet, dat haar /eer nauw omvankt, ende om/lu^t, 

tot de alderuyterjie tippen der Oogen , Hoornen, 

Tanden en de Beenen toe , die redelyk los op het 

lichaam leggen^ en niet in mulkanderenJluyten^ 

nog als tot een eenpaarige veilige korji vereenigt 

werdenyils in de Kappelletjes hefonderlyk plaatsheeft. 

Egter is dit vlies, "^tgeen de leeden van het Popke 

des Miers omvankt, niet over al van eenparige dik¬ 

te, als op die plaatzen bevonden wert, daar de lee¬ 

den hy de borjl tegens het lichaam aan Jluyten: maar 

\daarjy los Jjn, als in de uiterjle dtelen der voeten 

ende der hoornen , daar is haar hekleedende vlies 

van defelve eenparige dikte. Dat feer felden in de 

Gulde-Popkens geobferveert wort; en ik heb daar 

noit meer als een voorbeelt van gejien , dat in het 

Gulde-Popke van het fnel vliegende Kapelletje was 

die fyne Snuit voor een gedeelte van het lichaam af 

(laat, alwaar fy dan over al met een huyt van een¬ 

parige dikte meede bekleet wort , alsjn de figuuren 

van de Neusheornige op de XXIX.Taf el te fen is. Dan 

dit is extraordinair in de Gulde-Popkens, daar het 

in de Popkens altyt gebeurt. 

Maar dit daar latende, foo hlykt dan , dat tuf 

fchen de vertooning en de uytbeelding van leedemaa- 

ten in een Popken van een Mier , en mifchen die 

in de Mier felve,geen ander onderfcheyt is; als dat 

de genoemde vertooning van leeden wat klaarder in 

de Mier, en wat dujjierder in het Popke bevonden 

wort. 
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Nympha autem paullo obfcurior. Id ipfum ve¬ 

ro pariter in Formicae Vermiculo, qui eadem 

iichaec, membra fub cute nondum depofita re¬ 

condit 5 ita obtinere animadvertendum eft. 

Revera enim Ovum, Vermis, Nympha, & 

Formica, nonnifi unicum idemque omnia lunt 

Animalculum , at aliis & aliis, accidentalibus 

tamen, fub formis delitefcens. Formica hincs 

ut difcrimen, qua par efr, accuratione expri¬ 

mam, in principio, cum Ovum eft , oblongo- 

globofa & fplendente pelle ambitur; deinde au¬ 

tem, ubi Vermis fub habitu comparer,annulari 

& piJola cute veftitur • tertio quando Nympha 

cxiilit, divifo atque articulato reperitur vela¬ 

mento obvoluta j donec quarto tandem tertiam 

quoque cutem exuat, atque ultimam hanc fuam 

formam habitumque deinceps retineat, in quo 

pcrfedfum ea Animal eft, omnibus integumentis 

nudatum; ut adeo omnibus illis operimentis ,per 

determinata intervalla depolitis, Formica tandem 

nunquam amplius mutetur. Id vero fimili quo¬ 

que ratione intelligendura eft de reliquis omni¬ 

bus Vermiculis pedibus deftitutis; imo vel de 

pedatis etiam, utpote qui tamdiu totielque cutem 

mutant, donec haud amplius formam mutent, 

& peifedfa veluti Animalia, libi llmile dunta- 
xatpoftmodum generantia, evaferint. 

QLiodll Nympha haec ultima vice cutem fuam 

deponit , notabiles admodum in ea mutationes 
obfervantur; Oculi enim in capite lenta accre¬ 

tione ex albis in nigros abeunt: Cornua, Pe¬ 

des, reliquumque corpus magis magifque co¬ 

loratur: humiditas fuperflua exhalat: membra, 

quae hactenus robore & motu caruerunt, mo- 

veii incipiunt j donec poftremo inveftiens cu¬ 

tis ab hifce membris efirada exuatur: tum ve¬ 

ro demum, nec prius. Nympha haec Formi¬ 
ca vocatur. 

'voort. Hei ^elk felfs in de Mtev-WurfH ^ die deefè 

eyge en defelfde leeden onder hei onafgelegde vel ver»- 

bergt, meede moet geconjidereert voorden. Wunt 

in der voaarheid, hei Ey, de Wurm, hst Popke en 

de Mier, is niet als een en het felve Dierke, dan 

onder verfchillige ende toevallige geftaltenijjen ver¬ 

borgen. Synde de Mier, op dat ik het onderjebeyt foQ 

veel mogelyk is uytdrukke, in het eerfi , of als hy 

een Ey is, van een langvocrpig-glebeus englimment 

vel omvangen ; daar naa, als hy de gedaante van een 

Wurm vertoont, in een ringvoyze en hayrig vel be- 

flooten; en ten derden als hy een Popke is, in een 

verdeelt en gearticuleert vel betoonden j tot hy ten 

vierden dat meede aflegt, en dan voorts fyn laatfis 

gedaante ende vertooning behout; waar in hy een 

volkome dier /onder alle bekleetfelen is. Soodat ,als 

alle deefe overtrekfelen op befondere tyden afgelegt 

fyn, de Mier dan niet of noit meer verandert. Het 

welk ook van alle de vordere voeteloofe Wurmkens, 

en felfs van die met voeten, nu et verfiaan worden; 

die foolang vervellen, tot feniet meer van gedaante 

ver ander en,en als volmaakte Dieren gewordenfjnde^ 

alleen baars gelyke voortteelen. 

Wanneer nu dit Popke voor de laatfle maal ver- 

velt, joo ftet men daar confiderdble veranderingen 

in; want de O ogen in het hooft die vergroeyen al^ 

lenxkens van wit in fwart. De Hoornen, de Bee- 

nen, en het vordere lichaam , dat wort meer ende- 

meer 'gecouleurt: de overtollige vogtigheden dampen 

iiyt; en de leeden , die fonder kragt ende beweeging 

waaren, die beginnen haar te verroeren; totdateyii- 

delyk het hekleedende vel van haar gehrooken ende 

afgeleyt wort; en als dan , en niet eer, noemt 
men fe Mieren, 

Fig. VII. 

Tab.xyi. Hcic nunc Formica eo lub habitu reprac- 

fentatur, quem induit, quando,rejedis aliquo¬ 

ties exuviis, ultimam demum pelliculam depo¬ 

nit. Remota jam funt omnia obftacula vifum 

praepedientia: unde Formicam, haud amplius 

perfonatam, in vera fua forma licet contueri. 

Neque haec deinceps ulterius increfeit, nec 

mole augetur , aut mutatur ; quandoquidem 

aetatis fuae pleqitudinem, fummumque vitae 

robur eft indepta!^ Id ipfum quoque in aliis 

omnibus Infedtis fmili modo obtinet: eorum 

enim nullum, poftrcma cutis fuae mutatione 

defunctum, poftea unquam magis increlcit aut 

mutatur. Hinc dubio procul petenda eft ra¬ 

tio, 

Fig. VII, 
Alhier wort nu de Mier in die geflatte vertoont, 

dewelke hy aanneemt, foo als hy fyn alderlaatfle 

huytken aflegt, en fyn vel verfcheyde maaien ver- 

wiffelt heeft. Soo dat alle de hindernifjen , die het 

gefigt henaamen, nu weggenomen fynde , men de 

Mier in fyn eyge regte geftalte kan hefchouwen. 

Waarom ,alfbo hy nu tot vollen ouderdom en fyn befte 

levens kragt gekoomen is, hy niet meer aangroeyen, 

grooter worden, of veranderen fal. Het welk meed* 

van alle de vordere Infe&en moet verflaan worden 

van dewelke geene naa haare laatfle vervelling oh 

meer komen aan te groeyen, ofte te veranderen. He^ 

welk fonder alle twyfel de reedefi is, dat wy ook 

in andere landen diergelyke ïnfeplen niet grooter als 

D d d d X hisy 
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tio, quarc fimilia Infeóta aliis in regionibus 

nequaquam majora, quarn noftro fub coelo, 

fieri videamus j nili vel diverfae fuerint indo¬ 

lis aut Ipeciei, vel in Vermium 6c Erucarum ha¬ 

bitu haerentia paullo largius comederint: id c- 

nim efficit, ut corpora acquirant, haud mul¬ 

tum quidem, fed nonnihil tamen, folito gran¬ 

diora; prout alibi jam indicavimus. 

Praeterea, vi infenfibilis perfpirationis,For¬ 

micae cutis penitus nunc induruit, & quali cor¬ 

nea fadla eft, quae aliquot ante feptimanis adeo 

mollicula, & aquae inftar fluida fuerat, ut Ani- 

malculum ne unicam quidem omnium fuarum 

partium vel minimo motu agitare potuerit. At 

vero in Nymphis magis confpicuis, id eft, ma¬ 

joribus, quam Formicae Nympha, mutatio ifta 

multo adhuc notabilior eft : earum enim cutis, 

quae fub mutationis initium pariter quam mol- 

liffimaerat, paucos intra dies omnino cornea & 

veluti oflea evadit; prout in Nympha Scarabaei 

Naficornis, qui huncce pariter ad Ordinem perti¬ 

net, fuo deinceps loco exponetur. 

Verum tempus jam eft. Formicae membra fi- 

mili modo in ipfa Formica exhibendi, ac ante 

in Nympha ejus praeftitimus. Huic igitur fini 

icon haec feptima pariter infervit, in qua For¬ 
micam Operariam vulgarem, qualis communiter 

per Hollandiain in hortis & pafcuis reperitur 

repraefento. Eam vero magnitudine au6ta heic 

itadepiótam fifto, ut Formicae Vermiculum in 

ore , vel binos intra dentes fuos , cautiffime 

Tab.xv", omnique procul laefione gerat Dentes hi, 

quorum nonnifi duobus inftrufta eft Fofmica , 

proprie funt mandibulae feu maxillae inferiores ^ 

quae extrinfecus extra Formicae os incurvatae 

prominent, feptemque ferratis incifuris, lan- 

quam totidem peculiaribus denticulis, utrinque 

praeditae funt : quemadmodum in icone XI 

fig.xi.<e. ad litcram eandem a. clarius videri poteft. Ul¬ 

terius Capitis,Pe6loris,Ventrifque interftindrio- 

nes nonnihil accuratius heic, quam in Nympha, 

dignofei queunt. Oculi adparent nigerrimi hb 

Cornicula five Antennae , fub Oculis , dilute 

fpadicei funt coloris atque duodecim ex Ar¬ 

ticulis corneis conflatae;quorum primus,mox in¬ 

fra Oculos confpicuus, longiffimus eft: caeterum 

omnes hi articuli fetaceis Pilis oblidentur. Porro 

quam diftinériftlme etiam heic indicatur, qua¬ 

nam piclura 6c fabrica Caput Sc Thorax gau¬ 

deant, & quod cute cornea, ftriata, intorta , & 

crenata conftent. Cutis haec fibratam compa¬ 

gem ligni Pinaftri aemulatur,cum id,qua nodis 

afperum eft, finditur. Striata haec curis pi- 

61-ura 

hier te lande pen nxorden; ten Jj dat Je 'van ten an¬ 

deren aart ende gePugt jyn ; of dat Je, in gefcalte 

van Wurmen tnde Rupfen fjnde ^ voat meerder ge- 

geeten hebben, vsetar door fy ixel een v^eyniggreoter 

van lichaatn ais ordinarifch voorden , dan niet heel 

veel; als ergens anders alreede gefegi is. 

Fig.vii. 
bb. 

■CC, 

Vorders foo is door de ongevoelyke uitvoaajjeming 

de huyt van de Mier nu geheel verhart, ende toorn- 

agtig gevoorden , daar defèlve, een dag a veertien te 

voor en, Joo voeek ende vloeybaar als nvater voas ,Jg9 

dat het Dicrke niet een van alle fyne leedematen 

kon in hetminfle roeren nog bevoeegen. Maar in jigt- 

baarder , dat is , in grooter Popkens als die van de 

Mier, is deefe verandering nog veel aanmtrkelyker; 

voant daar de huyt van defelve 7neede heel voeek 

in het begin haarer verandering voas, foo voort die 

jn voeynig daagen heel hoorn ende beenagtig, als om- 

fandig van het Popkevande Neushoornige Schalbyter, 

die in deefe (elve Order is, op fyn plaats fal voor- 

gefelt voorden. 

Maar hst is nu tyt om de leeden van de Mier te 

vertoonen,gelyk dat in Jyn Popke gedaan is. Het welk 

ik dan van gelyken in deefe f vende afbeelding ean- 

voyfe, alvoaar ik een gejtteen Werk-Mierken vertoo~ 

ne, gelyk men die ordinaris in Hollant in de tuynen 

en graslanden vindt. Het felve dat verbeelde ik 

Joain het-groot, gelyk het het Mier-Wurmken , heel 

voorpgtig en fonder te quetfen , tuffehen fyn bek of 

de tvoee tanden in draagt a. Deejè tanden ,voaar van 

dutter het Mierke maar tvoee heeft, die Jyn eygentlyp^ 

mandibulen ofonderjle kasiken,die uytvoendig buytCjj, 

fyn piont geloogen faun, en die met feven faagsvoy- 

ze inkervingen, als met Joo veele hejbndere tanikenst 

aanyder fyde verjienJyn; dat klaarder tefien is, in 

de XI. afbeelding , hy defefae letter a. Vorders 

is de ver deling van Hooft, Borf, ende Buyk, hier 

eenigfns netter, als in het Popken te fen. De Oogen 

vertoonen fg heel fvoart hh', de Hoornkens of de 

Spiesjes onder de Oogen c c Jyn ligt caflanie hruyn; 

en uyt 12 hoornagiige Leeden te fimen gevoegt; voaar 

van het eerjie Ut, dat onder de oogen fg vertoont j 

het langfle is: fynde vorders alle deefe articulatien 

met horfelig hayr hejet. Vorders voort de tekening 

en het maakfelvan Hooft ende Borf (eer difin& aan- 

gevoeefen, enuit hoornagtig,gekartelt, gedracit, en 

gefpleeten vel te bef aan: fuo dat defelve ten rata- 

fen hy overeenkomt met de dradigheid van het 

vuurenhoiit, voanneer het felve op de plaats daar 

het qmfig is gefpleeten voort. Deeje friemige te¬ 

kening van huyt is klaarder te fen in hst Mierke» ^ 

dat in de XI. afbeelding vertoom voort. Vorders 

fyn- 
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dura clarius confpici poteft in Formica, quaeicone 
Tab.XVI. exhibetur. Caeterum incifuraeThoracis in 

» V I I • 

d. fcx exftantias acuminatas dividuntur d, quae re- 
trorfumverfuslumbosmagis confpicuae evadunt. 

Lumbi ipfitribus veluti vertebris,nodofis ^,con- 

ftant, èc undequaque pilis fetaccis obfiti funt. 

■ ff- Subtus ad Thoracem Crura cernuntur ff va¬ 

lida, pilofa, ex quatuor fingula articulis com- 

pofitajquorum extremus,five Pes proprie diólus, 

iterum in quatuor abit articulos minores, ho- 

rumqe ultimus duobus Unguiculis armatur. 

Abdomen, cui paullo magis ruffus eft color, 

quam reliquo corpori, utpote fpadiceo , fpecu- 

li indar corufeat, atque fetaceis pilis obfidetUFj^. 

Formicam hanc Operariam voco,neque vel ma- 

fculinis vel foemininis organis , uti in Apibus 

quoque demondraturus fum , indrudtam elle 

arbitror- quandoquidem ad laborem duntaxat, 

atque ad foetus bajulandos, translocandos, cu¬ 

randos, nutriendos, a Sapientiffimo Conditore 

comparata ede videtur. 
Fig. VIII. 

Ut hidoriae huic nihil deeflet, Mafculum 

quoque harumce Formicarum nativa magnitu¬ 
dine delincatum exhibere heic volui. 

Fig. IX. 
Eundem vero mox fubjungo in hac figura 

magnitudine audla depiólum; tum ut Animal- 

culi hujus membra tanto commodius deferibi 

queant j tura ut differentiae aeque ac convenientiae, 

quae aliam inter & aliam dantur Formicam, co 

nitidius poflint exponi. 

/T.Patet igitur. Dentes <?,& Antennas rc, pe¬ 
nitus eodem heic modo fefe habere, ac in For¬ 

mica Operaria: nifi quod Dentes in Maribus 

nonnihil minores fint, quam in Operariis j quod 

ipfum 6c in Formica Foemina animadvertitur. 
In Apum Mafculis fimile quid circa dentes 

obtinet. Oculi tamen viciflim in Mare multo 

funt grandiores hh^ fimulque & Operariae & 

Foemellae oculos fuperant: quod etiam in A- 

pum, Epehemerorum , aliorumque Infedtorum 

Mafculis locum habet. 

Porro tria adhuc in Capite Pundta heic Con- 

fpiciuntur, margaritarum aemula, in Apibus 

etiam Mufcifque a me animadverla, quae reve¬ 

ra fingulares alii funt Oculi, & notabile con- 

dituunt diferimen hunc inter Marem & For¬ 

micam Operariam. Multo tamen major ratio¬ 

ne pedoris datur differentia: praeterquam enim 

quod diverfo penitus modo accomodatum id & 

pidurniit- quatuor infuper Alae </</, valde con- 

I IpicLiac 3 ibidem occurrunt , quarum priores 

binae 

]Jyn de inkervingen van de borjl in fes puntige uyt^ 

fieekjelkens verdeelt d, dewelke agter naa de lende¬ 

nen haar figth aar der maaken: En welke Lendenen 

voorts als uyt drie knoopsgewyfi wervelheenen be- 

ftaan e, en overal met borfielig hayr hefet fyn. On¬ 

der aan de Borjl vertoon ik de Jierke en de hayrige 

Be enen ff, yder uyt vier leeden bejlaande^ waarvan 

vorders het ujierfte Ut, ojde Voet, fg wederom in 

vier leedekens verdeelt, waar van het laatjle met 

twee nagelkens of klaauwkens gewapent is., 

De Buyk, wat rofcher van tekening énde vervuvi 

wefende als het vordere lichaam , dat cajlanie 

hruyn is, die glimpt als een fpiegel, en hy is hier 

en daar met borjlelig hayr befet g. Dit Mier- 

ken noem ik het Werk-Mierken , waar in, ge- 

lyk ik ook in deByenfal vertoonen,geen mannelyke 

nogvrouwelyke cleelen,foo ik oordeel, te vinden 

fyn: aljbo dit Dierke alleen tot den urbeyt , en het 

dragen, verplaatfen , heforgen en voeden der jon¬ 

gen,van den ülwyfen G ODTgefchiktfchynt te weefen, 

Fig. VIII. 

Op dat ik deefè hijlorie volkomen Jou maaken , 

foo vertoon ik nu het Manneken defer Mieren Ie evens 

grootte. 

Fig. IX. 

Het welk ik voorts in het groot mee de ajbeelde, 

foo oni te beepuaamer de leeden van dit Dierken te 

kunnen befchry ven, als om het onderfcheyt, en de 

overeenkeming, tujfchen het een en het andere Mier- 

ken, te netter voor te Jiellen. 

Soo fien wy dan, dat de Tanden a , en de Spies¬ 

jes cc, geheel met die van de Werk Mierkens 

overeenfmnr.n ; behalven nogtans , dat de Tanden 

hl de Mannekens eenigjins kleender fyn , als in 

het Werk-Mierken, 't geen ook in het Wyfkens 

Mier ken ondervonden wort: en het welk ook om¬ 

trent de tanden van de Mannekens der Byen plaaV 

heeft. De Oogen fyn hier in het Manneken veel groe¬ 

ier bb ,enf/ overtref en te gelyk die van het Werk- 

Mierken, en het Wyfken -. dat mee de in de Byen, het 

Haft, en andere Mannekens Dierkens plaats heeft. 

Voorts vertoon ik op het Hooft drie Dopkens als 

B er eikens, die ook in de Byen en de Vliegen bevinde , 

en het geen eygentlyk ook particuliere oogen fyn , 

waar door dit Manneke merkelyk verfchilt van het 

Werk-Mierken. Soo is omtrent de Borji het onder- 

jeheyt nog veelgrooter; want behalven dat de voe¬ 

ging en tekening van defelve geheel anders is, foo is 

het aldaar mg verften met vier opmerkelyke Vleu¬ 

gelen dd, waar van devoorjle haajl tweemaal groo¬ 

ter ende fterker fyn, als de agterjïe. Soo is het 

E e e e maak-' 
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Tab.XVI. 
jSg. IX. e< 
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binae tantum non duplo funt grandiores 5c for¬ 

tiores pofterioribus. Lumborum itidem 6c 

Ventris/ fabrica nonnihil aliter fe habet, quam 

in Operariis. Quin univerfura corpus Mafculi 

grandius eft, & colore magis nigro infcdlum : 

prout in Apum Maribus queque obtinet., 

Hofce Formicarum Mafciilos, qui a binis a- 

liis Formicarum fpeciebas quoque ratione Nym" 

pharum fuarum, utpote complicatas atque com- 

poftas alas oftendentium, difcrepant,haud quo¬ 

libet anni tempore inter Formicarum agmina 

reperio: unde credibile efl, quod Formicae O- 

perariac illos interficiant , fiquando ardor êc 

impetus ad generandusn dcferbuiti Apes fane 
fuis cum Maribus, quos 'Fucos adpellant, hunc 

in modum agunt. Atque haec forte ratio eft, 

quare ilh ipfi Mares ab Operariis Formicis fre- 

Gucnrer male multentur : uti mukoties videre 

niihi contigit. 
Mares ifti Formicarum non nifi generationi 

operam dant j atque hinc folius duntaxat amoris 

& ad prolem fufeitandam ftirauli interventu 

Formicarum rcipublicae praefunt; alio enim 

nullo fceptro potiuntur. Id ipfum pariter inter 

Apes obtinet; quibufeum fane Formicae multa 

habent communia* Unde inter Formicas ae¬ 

que, ac inter A pes, nec principatui nec potentatui 

ullus eft locus : amor namque & animorum 

concordia, quae ipfa morte fortior eft, ibi fo- 

lummodo ad gubernacula ledet, omnefque ea 

ratione fibi mutuo convivunt, uti primaevi olim 

Chrifticolae, quos inter fraterna bonorum cora- 

mankfel van de Lendenen e, en de Buyk f, meedè 

eenigfins verfcheelende van die in het Werk-Mierkenz 

gelyk diiar en boven het geheele lichaam grooter en~ 

de fwarter is van tekening ; dat jheede omtrent het 

Mattneken der Byen plaats heejt. 

De genoemde Mannekens, deveelke ook door haa^ 

re Popkens van de tvtee andere foorten van Mieren 

verfcheelen^alfoo Jy aldaar te farnengeioiivoen en ge¬ 

plooide vleugelen hehben^die bevind ik alle tyden van 

het jaar niet onder den troep der Mieren; waarom 

het tegelooven is^datde Werk-Adierkens haar komen 

te doo den ^wanneer de bette en de drift ven het teelen 

over is: op de manier gelyk de Byen httare Adanne- 

kens doen, die men PJommels noemt. Hetgeen ook 

mogelyk de reeden is , waarom fy veelmaal van de 

Werk-Mierkens qnalyk gehandeit worden, gelyk ik 

vetfcl'jeyde maaien gejten hehbe. 

Deefè Mannekens der Mieren die doen niet als 

tot de voortteeling, waarom fy het gemeenehefl der 

Mieren niet als door liefde en drift tot de teeling re¬ 

geer en dat haar eenigen fcepter is: en geen ook 

onder de Byen plaats heeft; daar deefe Mierkens 

in veele deelen meede overeenkomen. Soo dat foo 

\^welomtrent de Mieren^ als omtrent de Byen, alle 

! opper hoofdigheid ende mogentheid fenemaal nytge- 

hannen is: want de liefde ende de eenigbeid der ge-^- 

moederen, die kragtiger als de daot is, die fit daar 

alleen op den tbroon ; leevende fy alle, gelyk voor 

deefen de waare Chviftentn, in een broederlyke ge= 

meenfehap van goederen. 

munio visebat. 

Bg. X. 

Tandem ctiam Formicam Focmcllam heic 

nativa magnitudine exhibeo. 

Fig. X. 

Ten laatfien foo vertoon nu het Moeder-of iVyf- 

kens-Mierken levens grootte. 

ïig. XI- 
st» 

bb, cc. 

Fig. XI. 

Quam ipfam dciirde audlta magnitudine reprae- 

fento. Eft ca autem non folum major, quam 

Formicae Operariae,atque Mares;verum etiam 

multo corpulentior, Qiiin minutiflima, alba, 

ovata Ovula quam facillime in ea, ope Anatomes^ 

detego. Caeterum & fuis gaudet haec Formica 

Dentibus Oculis hb,^ Antennis cc, 

quemadmodum priores; Se in pofteriore capitis 

parte,cervicem vtrfus, tribus pariter diperfisO- 

culis, margaritarum aemiulis, inftrudlaeft: ut 

adeo horum intuitu Foemella infigniter dif- 

crepet a Formica Operaria , dignitatifque 
& regii ornatus , quo Mas pollet, confbrs 

fit.' Attamen Foemella haec, ratione fabricae 

atque piefurae Thoracis d, iterum a binis 

prae- 

Fig. XI. 

Dat ik vervolgens in het groot vertoon. Het fel- 

ve bevind ik ?net alleen grooter te fyn als de Werk... 

Mierkens; maar het is ook veel fwaarder van li¬ 

chaam. Soo kan ik ook. de fèer kleene en witte ovale 

eyeren fcer ligt in defelve door de anatomie ont¬ 

dekken. Verders foo heeft dit Mierke meede Jyne 

Tanden ^,Oogen hh,en Spiesjes cc, gelyk de an¬ 

dere, en op het hooft agter naa de hals of nek is het 

meede verfien met de drie verfpreyde oogkens, als 

peerlen. Soo dat hetfelve daardoor merktlyk verfchee- 

lende van het Werk-Mierken, wederom deelt met de 

eer en de koninklyke cieragien van het A'ïanneken^ 

Soo verfcheelt’wederom dit Moeder-Mierke van de 

twee voorgaande, in het maak fel en de tekening van 

de Borji d, dewelke wat hruynder van verruw is, 

als 
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|>racccdentibus femet diftinguit: Thorax enim 

pauilo fufcior eicft,quam Formicae Operariaej 

& nonnihil magis helvus, quam Mari, In Cru¬ 

ribus differentiae propemodum habetur nihil ef s 

neque & in Lumbis/', nec circa Vcntrem^jiii- 

fi quod multo hic grandior ht cffbrmatus, ut 
in eo Ovilla locari pollent: quae omnia ex iconi- 

bus facile innotefeunt. Utrum vero in omnibus 

univerfim Formicarum fpeciebus ita conftitu- 

tum fit, ut plurimae in lingulis dentur Opera¬ 

riae, aliquot Mares, & nonnullae Foemellae- id 

equidem alleverare haud poffum. Certus fal- 

tem allero, per obfervationes miihi conftarc, 

quod id obtineat in maxime vulgari Formica¬ 

rum fpccie, quae in Hollandia, 5c circa Amffe- 

iodamum, in campis & viridariis^ reperiuntur: 

ibi enim frequenter e tellure, & inter graminum 

radices eas erui,meumque in cubiculum tranlla- 
tas alui. 

Ad hoc praeftandura Icquenti ufus fum arti¬ 

ficio. Ingentem mihi comparavi patinam figu- 

linam, cavam, quam, quinque circiter digitos 

latos ab extrema ora, adglutinato aggere cereo 

circummunivi •, tumque extra hunc aggerem in 

ambitu aquam adfudi, ut impedirem, ne For¬ 

micae, intra hoc munimentum coercitae, pof- 

fent elabi: circumfeptum deinde patinae hujus 

cavum terra replevi, inque hac Formicarum 

rempublicam collocavii Ita fadlum eft, ut 

Formicae intra dies aliquot Ovula ibi fua exclu- 

ferint, c quibus illi prodierunt Vermiculi, quos, 

perperam Ova vocatos, ante defcripfi. Verbis 

profedto exprimi haud poteft, quanta induftria 

& follicitudine Formicae Operariae hofce foe¬ 

tus curent, & quanto eos amore enutriant: ftu' 

penda enim eos affedlione fuos inter dentes baju" 

lant, atque dc loco in locum transferunt,neque 

vel minimum quidpiam praetermittunt,quod ad 

eorum nutritionem & educationem defideratur, 

Qiiando terra, in qua habitabant, arefeebat, 

obfervavi,quod prolem fuam in locum demiffio- 

rera, & profundius fubter terram detulerint; 

at cum nonnihil aquae adfudi, ut terra humida 

& uda evaferit, tum vero vifu erat mirabile, 

quomodo, amoris flimulo compulfae, omnes in*i 

tenderint nervos, ut foetus fuos translocarent, 

atque in ficcum deferrent. Quin animadverti, 

quod, poftquam^ majorem aquae copiam adfu- 

diflem, collatis viribus omnes fuos foetus in e- 

minentiffimum & altiffimum faftigium bajula- 

verint. Quodfi vero aridam terram tantum 

iiumeftabam, tunc prolem fuam eo quoque de¬ 

ferebant; atque fic diftindiffime videre mihi 

r//V va>i het Werk-Mlerken, en vjdt vdddc’r aU 

die van het Afanneken. De Beenen komen haaji 

over e en e e, geljk ook de Lendenen'ï^en de Buyk gj 

hoewel die merkelyk grooter is gemaakt geworden ■ 

om de Eyeren te plaatfen .- dat alles uyt baars af¬ 

beeldingen ligt te kennen Is. Of nu dit ontrent dis 

foor ten van Ad leren Jóo geor dineert is ^ dat daar 

veels Werk-Mieren ^ verfchey de A-ianneksns ^en ook 

eenige Wyfkens fjn , dat kan Ik niet verfsskersn :■ 

maar wei dat dit foo van mj geohfèrveert won onu 

trent de ddergemeenjie fourt , die men in Hollans 

en rontfom Amjierdam, in de velden ende lufihod-^ 

ven vind , daar ik fe verfcheyde maal heb uyt dé 

aarde ^ en de wortels van het gr ad, van daa» gegrad 

ven, en in myn kamer gevost. 

Om dit ft doen foo gehrnjkte ik dsefe konfi e 

ik nam een groots aarde holle fchootel , daar ik ten 

wal van wafch , omtrent vyf vingeren breet vm de 

runt, Dp kleefde, en die goot ik van huyten vol 

water, om te beletten dat de Adieren binnen de mu^ 

ragie my niet onthopen fonden ; voorts vulde ik 

deefe fchootel van binnen met aarde, alwaar ik hstge^ 

mcenebefl der Adieren tn plaatfte; dewelke dan bbmeri 

eenige daagen daar in haare eyeren voortkweekten j 

waar uyt de Wurmkens epuarnen, die il^ hefchreeveii 

heb, en die men ver keer delyk Eyeren noemt. Het is 

onmogelyk te befchryven , wat voor forg ende neer- 

(iigheid de Werk-Ad ter en omtrent dcefe jongen he- 

Jieeden, en met hoe groute liefde fy haat opvoeden ^ 

dragende ende ver plaat (ende die met een greote te¬ 

derheid tiijjchen haare tanden: Soo dat ze in hef 

aldergevingfie niet naalaaten, wat tot haare voeding 

ende ophrenging van nooden is. 

Wanneer de aarde, daar fy haar worfng in had¬ 

den, droog wiert, foofenierkte ik ,dat fy haare jon¬ 

gen dieper en lager in defelve indroegen : maar als 

ik daar water opgoot, foo dat fy vogtig en nat witr- 

den, als dan was het verwonderljk om aan te fien^ 

wat neerfiigheid fy door haare lief de geperft aanwen¬ 

den , om alle die jongen te verplaatzen, en op het 

'drooge ie draagen. Ik heb ook gemerkt, dat als ik 

het water feer vermenigvuldigde, dat fe dm alle 

haar jongen, door een gtmeenen arheyt , op de al- 

derujtftekenjle ende hoogde plaats torflsn. En als ik 

drooge aarde maar even vogtig maakte, foo bfagten 

fy haare jongen ook daar na toe, dewelke ik da-i 

feer befcheydentlyk baar heb fien bsweegen , en ds 

Ee ec 2, vog- con- 
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contigit, quod foetus ilii fefe commoverint, 

humorem fubtilioribus terrae particulis miftum 

filxerint. 
Saepius juvenculos hofce Vermes, remotis 

Formicis Operariis, enutrire adlaboravi: at nun¬ 

quam id mihi fucceffit. Imo vel ipfas horum 

Vermiculorum Nymphas, quas Formicae iti¬ 

dem quotidie ex alio in alium locum transferunt, 

ne quidem abfque Formicarum Operariarum au¬ 

xilio potui excludere. Saccharum, uvas pal- 

fas, poma, pyra, & ejufmodi arborum pkn- 

tarumquefruólus, alimenti loco, ipfis fubmini- 

llravi. Nunquam tamen vidi, quod artificio- 

Ibs illos nidos conftruxerint, quorum Authores 

faciunt mentionem: unde dc alia quadam For¬ 

micarum fpecic id intelligendum cfle videtur. 

Quin vel in ipfis illis locis, quos fua fpoii- 

te incolebant , haud unquam deprehendi ul¬ 

lum artis opus ab hujufce fpeciei Formicis fa- 

brefadlum; nifi latiores quofdam meatus atque 

finuofas vias, tranfportandis foetibus ipfarum 

accommodatas. Animadverti etiam, quod So¬ 

lis motum lequantur, 6c pro circuitu, quem 

is abfolvit, fuam prolem tranfponant : id au¬ 

tem eo tempore mihi videre contigit, cum in 
campis intra aggeratae terrae tumulos nidifi¬ 

carent: ibi enim foetus fuos femper illa ad lo¬ 

ca transferebant, in quibus tellus radiis folari- 

bus calefcebat. Neque etiam unquam ob- 

fervavi, quod cibaria quaedam in hyemem fibi 

comparent: unde cenfeo, ipfas, quoufque ve- 

hementiflima eft hyems,nihil comedere,quem¬ 

admodum multis Infedtis, & Apum quoque 

nonnullis fpeciebus,familiare eft,quae tempore 

brumali ab omni penitus cibo abftinent. 

De aliis quibufdam Formicarum fpe¬ 

ciebus ^ quarum quaedam, uti Bom¬ 

byces, fila ducunt. PiRaetcr hadbenus deferiptam Formicarum 

fpcciem quinque adhuc alias vidi fpecies, 

quarum nonnullas adfervo. Prima quidem Ipe- 

cies permagna erat , cx Promontorio Bonae 

Spei tranfmilla, quam in fig. xvi. fecundum 

vitam depinxi:ejus ibi Caput, Oculi, Cornua, 

Dentes, Pedtus, Pedes & Abdomen, juxta ac 

naturaliter fefe habent, confpiciuntur: coloris 

erat fiiturate fpadicei. Utrum vero Operaria 

haec fuerit, an Foemella, difeernere haud po¬ 

tui : at quoniam alis deftituebatur, fatis mihi 

certo inde conftat, quod nec Mas fuerit. In¬ 
dolem atque naturam hujurce Formicarum 

Ipeciei itidem ignoro. 

Al- 
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vogtigheid met de fuhttle deelen der aarde genten- 

geltfynde op /aygen. 

Dikmaals heh ik o&k onderjlean , om deefe jonge 

Wurmen fonder Werk-Aiieren op te queeken , maar 

dat is my noit gelukt: dst fio verre gonk , dat ik 

felfs baare Vopkens^ die fy dagelykx rneede verdroe¬ 

gen, cok van gelyken (onder de Werh-Mieren niet 

heb kunnen uythroeden. Haar voetjsl by niy zvas 

fuyker, rafynen, appelen, peer en, ende diergelyke 

vrugten , die de planten en boomen voortbrengen. 

Maar noit heb ik gefien, dat Jy die kunfiige neftm 

maakten, voaar van de Autheuren gevoaagen; dat 

dan andere foorten van Mieren moeten fyn. Seljs 

heb ik in dit foort noit iets gejien , dat door haar 

uitvinding van haar gemaakt was, felfs ter plaat- 

ze, daar ik fe natuurlyk vond : als alleen eenige 

ruymer gangen ende kromme pajfagien , om haart 

jongen daar door te verplaatfen. Ik heb ook gemerkt, 

dat fe den loop der Son volgden , en haare jongen naa 

de cirkel, die hy maakt, verdroegen: dat ik op 

die tyt fag, als fy op het velt in eenige opgewurpe 

aarde neflelden, op welke tyt dat fe altyt haare 

jongen droegen, ter plaatje daar de aarde van de 

fonne Jiraalen verwarmt wiert. Noit heb ik ook 

gejien, dat f 'e eenige voorraad tegens de winter op 

deeden, dat my ook doet oor deelen, dat Je de koutjie 

winter dagen Jhnder eeten overbrengen, gelyk veele 

InJeBen doen, en ook verjeheyde foorten van Byen, 

die des winters feenemaal niet en eeten. 

Van eenige'andere foorten van Mieren, 
waar van eenige Ipinnen, gelyk dc- 

Syde-Wiirrr.en. 

Ehalven de befchreeve Mieren heb ik Vr nog 

vyf foorten, waarvan dat ik ^er eeniqe be¬ 

waar : de eerjie Joorte derjelve was fcer groot, en 

van de Kaap degoede Hoop gefonien,gelyk ik hem in de 

fejiiende figuur na het ieeven af heelde. Waar in men 

fyn Hooft, O ogen, Hoornen, Tanden, Borjl, Bee- 

nen ende Buyk , heel natuurelyk vertoont (iet; fyn 

couleur was donker cajianie bruyn. Of dit het 

Werk-Mierke, of het Wyfke vtas, dat kon ik niet 

onderfcheyden, en alfvo hot fonder vleugelen was , 

foQ blykt my daar genoegfaam nyt, dat dit ook het 

Manneke niet kon gcweejl hebben. Wat aart en nu¬ 

tuur dcefe Mieren hebben weet ik niet. 

He 
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Altera Formicarum, quas in Hollgndia vi¬ 

di 5 fpecies coloris erat helvi, talifque magni¬ 

tudinis & formae, qua in icone xiv. expn" 

mitur: ncque tarnen & de hac nunc determi¬ 

nare valeo, an Operaria fuerit an Focmella. 

Hontfelardici haec fpecies mihi occurrit, ubi 

in lignea pelvi Ovula ejus,Vermiculos,Nym¬ 

phas, Formicas Operarias, Foemellas, & Ma¬ 

res, ingenti numero, omnia inter fc atque hu¬ 

mo commifta confpexi, quae ibi loci rcpofita 

erant,ut Avibus quibufdam loco pabuli infer- 

virent. Mares magnitudine paullum fuperabant 

Formicam a me in icone exprefiara, quatuor- 

que aiis membranaceis pollebant. Verum id 

praeprimis heic notatu dignum erat , quod 
iN ymphae harum Formicarum omnes theca in- 

cluiae fueiint ■ quas cum Formicae Operariae 

foiiicite cuilodirent, fuofque inter dentes huc il¬ 

luc deferrent, fpedtaculum nafcebatur quam 

jucundiffimum: Formicae enim hae fircinam 

ferebant femet iphs multo vaftiorem. Atque 

lic prima vice expertus fum, quod Formicarum 

Vermiculi aeque , ac Bombyces , Folliculum 

contexant, quo conclufi intus in Nymphas 

mutantur. Tela haec oblongo-ovatae erat figu¬ 

rae , & tenuifllmis atque fubtiliffimis flaminibus 

circum corpus contexta, colore praedita ferru¬ 

gineo 3 quam cum aperirem, reconditam intus 

Nympham reperiebam. Nonnullas etiam hu- 

jufmodi obtextas Nymphas Amflelaedamum pe¬ 

nes me detuli, quae pofl elapfos aliquot dies 

morfu prorumpebant e folliculis fuis,8c quafdam 

Formicas Mares in lucem proferebant; id, quod 

18vo Julii contigit. Thecam talem illibatam, 

nativa magnitudine , in figura duodecima, fe- 

dtione vero adapertam in fig. decima tertia reprae- 

fento. 

Tertia j quam vidi, Formicarum fpecies mi¬ 

nor nonnihil erat, quam Formica vulgaris Hol- 

landica, flamina non ducens, cujus prolixam 

hiftoriam paullo ante exhibui. Corpore ea 

gaudebat multo magis nigricante & fplendente, 

quam ulla ex aliis fpeciebus. Super falicibiis 

nonnullis hafee Formicas offendi currentes, ibi_ 

que habitare videbantur; verum Mares earum 
confpicere hactenus mrhi non licuit. 

f pecies quarta iterum paullo minor erat, Ve¬ 

rum crafliore tamen & magis ruffulo corpore: 

neque hujus Makrulos unquam offendi. Species 

quinta nonnihil graciliore,at fimul etiam parum 

longiore gaudebat corpore, quam quarta: hu- 

jufque Mares etiam vidi quatuor alis inflrudlos. 

Sexta, quam oculis ufurpavi, fpecies mirae e- 

2'at 
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Dé txvsede fiort. der Mieren, die ik hier hi 

Uint gejien heb as vangrootte ende'figuur , als ili 

hem in de veertiende afbeelding vertoon, fynde vaal 

van couleur. Dan fonder d^i ik tegensvoeordig [ég¬ 

gen kan, of dit bet Wyjke of het Werk-Mierke vons'- 

Ik heb deefe teHontfelaarsdyk geften , daar fe in eert 

grooie menigte in een boute bak fionden, en alveaaf 

ik haare Ejeren ^ Wurmen, Jbopkens,Werk-Misr- 

kens, Wyfkens ende Mannekens , alle te famen on¬ 

der een, en met aarde vermengelt, fag ; als fyndb 

daar geplaatfl om eenige vogelen te voeden. Ds 

Mannekens voaaren een voeyntg grooter als het 

Mierke in myn af beelding vertoont, en met vier 

vlieftge vleugelen verderf. Maar dat feer aan^ 

merkelyk voas, alle de Popkens deefier Mieren voaa-^ 
ren in een kas beflooten, dewelke men fag dat vatt 

de Werk-Mieren forgviildig bewaart, en tuffehen 

baaye tanden gedraagen wier den , dat vermakeljk te 

pen was, alfoo fy een laft droegen , die veel groo¬ 

ter was als fy felvewaaren. Soo dat dit de eerfie 

maal was, dat il^ ondervond, dat de Wurmen der 

Mieren, even als de Syde-n.mrmen , ook als een 

Kasje of Vliesken[ponnen, daar Jy haar in hefloo- 

ten,, en daar binnen in Popkens veranderden. Dit 

Jpinfel was langwerpig ovaal van figuur, en heel 

dun en fyn om het lichaam gefponnen\^ de couleur 

was yfer ver wig: en als ik^ het opende j [oo vond ik 

daar een Popken in verborgen. Ik nam eenige defer 

omfponne Popkens met my naa Amfierdam, daar ik 

fag dat Je naa eenige dagen haar doorbeden , en 

fonimige Mannekens-Mieren uyt te voorfchyn qua* 

men; fynde dit op den i8i Julii. Dit Kasje ver^ 

toon ik ongefchonden en in fne natiirelyke grootte ; 

in de twalefde figuur; en in de dertiende afbeelding 

vertoon ik hem open gefneeden, 

De derde fort van Mieren , die ik gepeil héb , 

waaren wat kleender als de gemeem Hallamfchê 

Mieren, die niet en fpinnen, en welk^s hiflorie ik 

terftont in het lang hefchreven heb. Deefe waren 

veel fwarter ende ook meer glaiipg van lichaam,als 

eenige van de andere forten. lp vond fe loop en op 

eenige willige hoornen, daar het fcheen dat Jy haar 

woning in hadden ; maar haare Mannekens heb ik 

tot nog toe niet gefien. 

Het vierde Jcort was nog een weyntg kleender ■ 

maar gefetter ende roffchèr van lichaam, waar van 

ik meede de Mannekens niet aangetrojjén heb. Het 

vyfde fort was wat fmalder , en ook een weyntg 

langer van lichaam als het vierde; en Jy Waaren 

vdn couleur als het derde fort. Hier van heb ik 

de Mannekens géfen, die vkr vleugelen hadden. 

Ff ff m 
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vat parvitatis, coloris fpadicei, oculis duobus, 

binis corniculis, totidem dentibus, & fex pedi¬ 

bus praedita, porroque in caput, thoracem & 

ventrem, uti omnes reliquae, diftincla. Ma" 

res tamen hujus fpeciei quoque haud confpexi; 

quapropter nonnih Formicam ejus Operariam, 

‘ nativa magnitudine, in icone decima quinta re- 

praefento. Formiculae hae nonnifi circa me¬ 

dium Julii menfis in confpcdlum prodibant j tuni 

vero aliquot centenae comparebant,atque quot¬ 

annis, (lato hoc tempore, cafeale atque pana¬ 

rium noftrum infeftabant j utut omni modo eas 

arcere fimus conati. Menie autem Odtobr^ 

clapfb, ad proximum ufque annum,ne una qui¬ 

dem amplius confpiciebatur. Vifum nobis 

fuit, eas e cella vinaria provenire, atque per te¬ 

nues trabium aflamentorum fifliiras femet in 

illum ufque locum penetrare, in quo alimentum 

fuum reperire poterant. Id ipfum vero ita fe ha¬ 

bere poftmodum experiundo didicimus: eum e- 

nim cella per menfium aliquot fpatium aquis 

ftagnafiet, nullas deinceps harum Formicarum 

amplius percepimus. 

Ifthac vero in hiftoria id potiffimum animad¬ 

verti ineretur,quod hae Formicae, tam longo 

tempore, ad medium ufque Julium, femet in 

tellure & fabulo latentes continuerint, tumque 

primum in lucem prodierint j Odliobri autem 

retroadto omnes rurfus in cavernulas fuas femet 

receperint. Utrum interca temporis abfquc ci¬ 

bo vitam traxerint 5 an vero, quod multis Infe¬ 

ctis commune eft , prioribus mortuis , novae 

quotannis copiae ex Ovis & Nymphis fupcrftiti- 

bus provenerint , determinare haud pofTum. 

Attamen ex analogia aliorum Infectorum facile 

mihi eft judicare, quod perquam fingularis & 

inufitata fuerit iflhaec horumce animalculo- 

rum vivendi ratio. Accedit, quod verofimi- 

le admodum fit, harumce Formicarum Mares 

alis deflitutos effe j quandoquidem per aliquot 

annos iis obfervandis intentus haud unquam 
alatas quafdam ofïèndi. Interim certo hoc no¬ 

lim aflerere: quia Natura in fuis operibus miro 

femper modo fibi confonatj praefertim ficubi 

ejufdem fpeciei fuerint Animantia. 

Plures Formicarum fpecies nunquam vidij 

quamvis multo plures dari haud difficulter con¬ 

jiciam. Narravit mihi D. Padbrugge, fe in In- 

diis Orientalibus plurimas Formicarum fpecies 

obfervafle; atque praeprimis quidem Formicas 

ibi dari albas, vulgaribus Hollandicis minores, 

cibariis atque mercibus quam infefliffimas. Hoc 

anno ab eodem hocce Viro iconem Formicae 

Hct fejiefoort, dat 'tk gepen heb, r:as -ioondetiyk 

kleen , capanje bruyn vem couleur , met tnxie co^m, 

twee hoornen , twee tanden, en met fes beenen ver-^ 

pen, en voorts in hooft, borfi, ende bujk verdeelt, 

als alle de andere: hier van heb ik bok de Manne¬ 

kens niet gejien. TVaarom ik daar van maar alleen 

een Werk-Mierken,en dat levens grootte,kom tever- 

tconen: ah in de vyftiende afbeelding te pen is. 

Deep Mierkens vertoonden haar niet eer als in het 

midden van Julius, op welken tyt fy met eenige 

honderden te voorfchyn quamen, en alle j aar en op 

die gejette tyt onfe kaasbak en brootkas infefleer- 

den, niet tegenflaande alle de moeyte , die wy daar 

tegens aanvoenden. Als nu O&ober gepajjeert was, 

foo fag men daar van geen meer te voorfchyn ko¬ 

men, tot in het jaar daar aan. Wy oordeelden, dat 

Je uyt de wyn kelder quamen , en tufehen de fubtie- 

le reten van de balken en planken heen kroopen tot 

op de plaats, daar fy haar voetfel fogttn : gelyk 

ons de ervarentheid ook leerde, door dien fy noitmeer 

te voorfchyn fyn gekoomen, naa dat die kelder ee¬ 

nige maanden had onder water gejlaan. 

In deefe Hiftorie is aanmerkens waardig, dat dee- 

f Mierkens zig foo lang in de aarde ende het fant 

verborgen hielden tot heel in Julius , op welken tyt 

fy eerji te voorfchyn quamen , en dan ah O&oher 

verby voas haar alle wederom in hare hooien reti¬ 

reerden. Of /y foo lang fonder eeten leefden,dan offy 

in haare Eyeren ende Popkens overhleeven ,en dat de 

oude fiurven, gelyk veele Jnfe&en gebeurt, dat is 

my onmogelyk te feggen. Hoewel ik uyt de over- 

eenkomfl der andere InfeJen ligtelyk kan oordeelen, 

dat dit een feer feltfame manier van leeven onder 

deefe k Ie ene Dier ken s was. Waar by ook komt, dat 

alfbo ik in de tyt van eenige j aar en noit haare Man¬ 

nekens gefien heb, dat men met geen quaat fonda¬ 

ment fou kunnen bepuyten , dat haare Mannekens 

ongevleugelt fjngeweefl. Hoewel ik dat ook niet 

ligt fou kunnen toef aan, om dat de Natuur foo etn- 

paarig in haare werken is j voornamelyk als de 

Dieren van eene foort fyn. 

Meerder Jborten van Mieren heb ik noit oefen, 

hoewel ik ligt kan oordeelen, dat daar vry meerder 

fyn. In Oof Indien, foo heeft my de heer Padbrugge 

verhaalt, dat daar feer veele forten van hem fyn 

geobferveert; als onder anderen de witte Mieren, 

die kleender als de gemeene Hollantfche fyn, en die 

een feer gr oote febade aldaar aan de eetwaar en ende 

koopmanfchappen doen. Han dit Jaaf heeft die 

Heer mr 
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miniatae, nigris pedibus inftrudlae, ex infula 

Ternatana transmiffam accepi, quae vifu ele- 

gantiffima eft; paullo ea minor exiftit, quam 

Formicula fpeciei fecundae, fupra a me defcripta. 

Maximae, quas unquam Vir ille vidit. For¬ 

micae primum pollicis articulum longitudine 

aequabant j earumque nidi lex pedes in ambi¬ 
tu occupabant, & in varia habitacula peculia¬ 

ria erant intcrftindli: nidificia haec quandoqu^ 
tota fubter tellurem fita inveniebantur; quan¬ 

doque magnam partem e iblo prominebant; 

caeterum vero mirifica arte erant fabrefadta. 

Quomodo res haec fefe habeat, ego dijudica¬ 

re non poflumimihi fufficit ifthaec bona fide, 

ut mihi relata funt, enarrafle, atque Curiofi 

hujufce Viri auétoritatem de meliore notacom- 

mcndalfe. Praeterea Is ipfe, una cum For¬ 

micae miniatae figura , iconem quoque Ranae 

mihi transmifit, cujus pollici pedes filii funt: 

id, quod itidem perrarum efb,6c forte in omnibus 

illis Ranis obtinet, quae in ficco vivunt. Verum 

ferutinio accuratiore hoc demum innotefeet. 

Heer f7iy de figuur van een mente rode Mier uyt 

Ternaten overgefonden, die fiwarte beenen heeft^ dat 

netjesfiaat. Decfe is een veeynig kleender als het 

Mierke ^ in de tweede foort bejehreeven. Degroot~ 

fte Mieren^ die hy oh gefien heejt^ waar en als het 

eerfie Ut van den duym in langte ; deefe haare ne^ 

ften voaaren wel fes voet in de omtrek groot, en in 

verfcheyde apparte wooningen neg verdeelt. Som- 

tyts fionden Jy heel onder de aarde , fomtyts voor 

een groot gedeelte daar huyten , en voorts waaren 

f admirabel kunflig gemaakt. Wat hier van fy , 

daar kan ik niets van oordeelenJynde het my ge^ 

noeg^ deefe relatie getrouwelyk voor gefielt te heb¬ 

ben; en de geloofiwaardigheid van dien ctirieufen 

Heer te hebben gerecommandeert. Eyndelyk heeft 

hy my by de figuur van de Rode Aiier nog een af¬ 

beelding van een Kikvorfeh met gekloofde agterfie 

voeten gefonden , dat meede feer raar is; en dit 

heeft ook mogelyk plaats in alle die Vorfchen, de¬ 

welke op het lant leeven; dat te onderfioeken fiaat. 

\ 
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CORNIS3 iconibus accuratijjimis tllu- 
Jirata. 

INTRODUCTIO. 

^NUrrigeros Elephantorum miramur 
fl humeros; Taurorum colla Sc truces 

inEiblime jaflros: Tigriiim rapinas: Leo- 
jubas: cum rerum Natura niifquam 

35 magis 5 quam in minimis tota Iit. ” Veriffi- 
mam hancce fententiam fuo jam aevo proniin- 
clavic Rimius ■, quamvis adoranda Natu¬ 
rae opera tum temporis normili obfcure ad¬ 
modum iiinotefcerent. Qiiapropter uti¬ 
que tandem in id incumbendum eft, ut Na¬ 
tura cominus, & qua in minimis haeret, 
fediilo indagetur: aut fane miracula e- 
jiis nuiiquaiii patefient. Tum vero de¬ 
mum Sole meridiano clarius manifeftabitur, 
totidem myfteria naturalia in angufta vilifii- 
moram Animalculorum parvitate effe re¬ 
condita, ac in vaftiflimis maxime confpi- 
ciiorum, quibus in^entiffima gaudent Ani¬ 
mantia, vifcerum Coloflis. Ut igitur in- 
compreheiifibilis Naturae amplitudo in lu¬ 
cem proferatur, in minimis eam inveftigare 
convenit. Nec quempiam abfterreat lum- 
ma, quae heic datur, exiguitas: imo ve¬ 
ro tanto acrius fcrutinio ejus infudare de¬ 
cet: quo enim minor eft Natura, eo gran¬ 
diorem fefe & magnificentiorem deinceps 
in invifibilibus fu is partibus effert, atque 
oculis ufurpanda manibufque palpanda ex¬ 
hibet illa omnia, quae fenfuLim ante & in¬ 
genii aciem eludebant. DEI fane iramenfa 
magnitudo atque majeftas nonnifi in Ope¬ 
ribus, quae infinita Ejus potentia fabre- 
fecit, ccnfpicLia eft: quum vero ad haec 
contemplanda hebetiores fint oculi noftri 5 
omnis generis adminicula, vifum acuere 
apta nata, atque artificiofas encheirefes, 
quarum ope res illae evolvi pofllint, ex¬ 
cogitare & invenire expedit. Atque hac qui¬ 
dem, nec aha via eo tandem pervenitur,ut 
innotefeat, quonam ordine, menfura, nor¬ 
ma atque fapientia, res creatae a DEO 
fabrefaTae fint, & fingula quaevis indu- 
ftrke humanae opera confundant j iitpote 
quae propiorem infpeciionem minime pa¬ 
tiuntur. Qiium enim haec nonnifi externos 
illos ornatus, quibus Operum DEI fuper- 
ficies atque cortex veluti fplendet, expri¬ 
mant 5 hinc vero ifto mentis nutrimento, me¬ 
dulla & nucleo, deftituta fuiit, quo DEI 
Opera pollent: haec namque eo femper 

ad- 

33 

33 

33 

33 

33 

hoornige Schalhyter, door curicufe 

afbeeldingen opgeheld eit. 

INLEIDING. 

En verwondert zig over de tooren^ 
dreggende fchouders der Olyphan- 

yitefi: over de half en der Stieren en hunwoe- 
fe om hoogwerpende kracht: over den roof 
derTygers: over derLeeuwenmaanen:ter- 
wyl de Natuur nergens meer volkomcnis ah 
in de kleenfie dmgen. ” Deefe waarheids 

fpreiikheeft Uiinms infyn tytalgeuyt^hoewel 
men toen ter tyt de aanbiddeiyke werken 
van de Natuur niet als van verre maar 
befag. JVaarom men dan eyndelyk daar 
toe behoort te komen^dat men de Natuur van 
naby , en in fyn kleente, iverig ging on¬ 
der jbeken , of men fal de wonderheeden der 
felve nimmermeer befchouwes-j. Daar men 
anders middag klaar fal bevinden, datter 
foö veele natuurelyke verhorgentheeden in 
de bekrompe kleenheid van de aldergeringjïe 
Dieren fyn opgefcoten, als in de uytgefet- 
te Colöjfenvan de alderjigtbaarfie ingewan¬ 
den der grootjie Dieren. Sal dan de on¬ 
bevatbare grootheid van de Natuur voor den 
dag gebragt worden, foo moet defelve in 
haar kleente onderfogt jyn. En hoewel haa- 
re fubtiele 'geringheid ons fou te rug mogen 
houden y foo moeten wy geen arbeyt ontjieuy 
want hoe dat fe kleender is, hoe fy heer Ij¬ 
ker en groot er in haar dnjigtbaare deelen 
fig op doet, waar door dan alle haare onna- 
Jpeurelykheid figtbaar en tafielyk wort. 
Want GODS grootheid en majejieit is 
niet te fan als in die werken fyner aJ- 
mag tig heid, daar, ons het g efig t ontbrekende, 
wy alderhande hulpmiddelen moeten foeken, 
óm dat te onderfieunen, en kunftige uytvin- 
dingen moeten bedenken, om die dingen te 
ontieeden. Als dan,en niet anders, fat men 
eerft, met wat order, maat, regulierheid, 
en wysheid, GODTfyne fchep/èlen ge for¬ 
meert heeft; en hoe alle de werken van de 
menfchelyke vernuftigheid hier omtrent jiil 
[laan, die niet van naa by willen onderfogt 
weef en: want alfoofy niet als deuyterlykecie- 
ragien van de bajien en fchalen der werken 
GODS naa apen, foo hebben fe geen fal- 
voedende kern en pit in haar, gelykerwys 
de werken GODS doen , die hoe men fe 
meer onderfoekt, en als open kraakt f om 
foo te fpreeken,) hem den Formeerder foo 
veel verwonderlyker, liejfelyker, en aan¬ 

bid- 



admirabiliorem, amabiliorem ^ & magis ado-' 
randiifn proponunt Conditorem, qiiö accu¬ 
ratius perquiruntur magiiqiie enucleantur. 
Et quamvis multa etiam artificia^ quae vi 
Tegiiiariiiiii motuum a Natura producuntur, 
mirabiles admodimi eifesSrus edant j haud 
qiiaquam tamen intimiorem ea ferunt inve- 
ftigationem, quin ilico brutamfiii fabri in- 
doiem prodant. Omnes idcirco Af dhs li¬ 
neae, ad fLibtiliiïïmos Naturae diictiis com¬ 
paratae, rudes tantummodo trabes fimt j o- 
mnifqiie textorum huftianl arte confe£to- 
rlim fplendor evanefcit ilico, ubi uiiica ial- 
tem Eftulae ciijiifdam Pulmonalis tek in 
medium profertur: & quis vel hanc etiam 
pro dignitate depinget ? Qliodnam iiitelle- 
Öriis acLimcn eam defcribet, aut quae iiidii- 
ilria: inveftigabit? Sane&vifus, & digiti,& 
omnes nofiri ingenii vires heic deficiunt: 
qucmadmodimi ex iis,quae de ScarabaeiNa- 
licornisPiilmonibiis paulIo pöft exponam,!!- 
qiiidoiniiotefcet, ficque firmifiimefimul de- 
moiiftrabitur,DEi Opera in minimis maxima 
eiTe. Ira finem facio huic Introduftioni, cum 
Regio Propheta exclamans: Celebro Te 
„ eo,quod 1 ufpicieiidis operibus iftis in admi- 
„rationemtraducor: celebro mirabilia ope- 
3, ra Tua, quum maxime novit animus meus. 

Dum igitur nunc adgredior fequentibu s pa¬ 
gellis totam Scarabaei Naficornis, Mercurio 
iacri, mutationem, fi ve potius, fi ita loqui fas 
cftjtranfcretionem, in llimmiNuminis glo¬ 
riam lieicdefcribere, illiufqueoriginem, vi¬ 
tam atque propagationem publico exponerej 
haud interim vclim qiiifpiam exiftimet, ani¬ 
mum mihi cfie, exaftillimam nunc omnibuf- 
qiie numeris abfoliitam tradere hiUoriam: mi¬ 
nime profecto : quum enim forte fortuna, 
menfe Julio anni praeteriti, praefënte Doftif- 
fimo atque Expeitiflimo Medico, D. Mat¬ 
thaeo Slado, horumce Scarabaeorum qiien- 
damdiiTecarem, atque mirabiles in eo partes 
genitales detegerem; faftumeft, utqiiafilu¬ 
dibundus deinde in ortum ejus inquifiverim, 
noimiullafque iiifiituerim feftiones circa V er- 
meni, e quo is excrefcit. Unde, quam heic 
exhibiturus fum, liiftoria nonnifi accurata e- 
rit enarratio eorum, quae tum temporis atque 
deinde poftea, tam quoad internas, quam ex¬ 
ternas liujufceifilecti partes, vidi & adnota- 
vi. Forte tamen''aliquand.o, fi otium virefqiie 
DEUS conceffent, thema lioc accuratius 
profeqiiar, magifque elaborabo: quamvis ea 
etiam3 quae nunc propono, vel ciiriofiiTimis 
quoque Divinorum miracylorum amatori¬ 
bus abu nde queant fatisfacere; quum maximi 
fiiit momenti & admirandae dignitatis. C A- 

hlddelyker maken, En hoewel egièr '‘veeïè 
ktmjiwerken, die door geregukerde bewee- 
gingen van de natuur te weeggebragt wor¬ 
den^ wonderbarelyke ujt-werkmgen hebbed, 
jöo moögen fy in bet 'minjigeen nauketirige 
onderfoeking verdragen^of (y Jiellen het on- 
verfiant van haar werkmeefier datelyk ten 
toon. Daar om fyn alle de linien van A- 
'gdhs grove balken by de fubtiele trekken 
van de Natuur; en alle de glans van de 
kunftige weveryen der menjehen die ver¬ 
dooft voor het eenig geweeffel van een 
Long-ader ; en wie nog f al het uytbeelden ? 
Wat verftant fal het beftchryven? jaa wat 
7ieerftigheid ftal het onderfoeken? V Gefigt^ 
de vingeren^ en alle ons vernuft is daar te 
kleen toe. Als klaarelyk blykeji fal uyt het 
g^eendatik van de Longe in de Neushomigt 
Schalbyter fal voorftellen^ en alfoo kragtig 
bewaarheeden, dat GODS werken in haar 
kleenfte het grootfte fyn. Waar mcede ik 
deeje inley ding ftal eyndigen, roepende uyt met 
den Koninklyken Propheet; „ /yè love 
„ o Heere, om dat ik over deeze aanbid-^ 
5, delyke werken in verwondering wegge-* 
„ rukt w er de: Uwe wonder baar lyke wer- 
„ ken roeme ik; ook weet zulks onze ziele 
5, zeerwel. 

Terwylikdanvöornee'm j alhier in het voh 
gende werkftegeheele verandering.^of liever 
devergroeying^^van de Neuskormge Schal¬ 
byter ^ Mercurius toegeweytAot GODS eer te 
beftchryven,en fyn begintfel, leven, en voort- 
teeling ten toon te ft ellen; foo verfoek ik dat 
men wel in agt gelieft te neernen, dat myn 
voornemen eygentlyk niet en is, om een heel 
nette,of rnallen deden volmaakte Hiftoriete 
g eeven; neeng eenfms, want alfoo ik dóór geval 
voorleedertjaar in Julius, in i byfyn van den 
geleerden en ervaarm praBiftyn, de Heef 
Matthaeus Sladus, een vandeefe Torren quam 
te ontleeden, en aldaarfynworrderiyke faatdee- 
len te ontdekken; foo heb ik daar op al fpelen*- 
de fyn oor [pronk onderfogt, en eertigx JeSfien 
omtrent de Wurm, daar hy uyt verg roeyt ,g e-* 
daan. Soodat dan de volgende hiflor ie niet en 
fal fyn als een naukeurig verhaal van het 
g een, wat ik doen ter tyt, en ook naderhand, ge*^ 
fen en genot eert h ebbe, foo van Jjm mnerlyke 
als uy ter lyke deelen:feilende ik deefefaak uyt^ 
07n op een a^tder tyt, is H mogelyk, eens vol- 
^naakter te vervolgen; hoewel dat de fakend 
die alreede voorgefeltfyn, de aldercuxieujh 
liefhebbers van de wonderen GODS ge- 
?ioeg faam voldoen kunnen, door haar gewig t 
en waardigheid, die verw&nderlyk is. 
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JO ANNIS SWAMMERDAMMII 

CAPUT I 

De locis y in quibus hi Scarabaei deg/unt; 

de eorundem Geyieratione; Ovis; Der- 
mihus; Alimento; & quamdiu alantur. 
Interpofitae fimt praeterea variae aliae 

hijioriae rariores. 

HET L HOOFTSTUiC 

Van de plaats daar decfe Schalbyters zig 

onthouden. Haar Telen j Eyeren: 

Wurmkensj haar Voetfel, cn hoelang 

fy gevoet worden. Met vcrfclieyde an¬ 

dere raare titffchen gevoegde Hiftorien. 

Tab. 
XXVII. 

l. 
o 

è. 
lig. II. 

Tantum ad loca, in quibus Scarabaei 
Nahcornes plerumque commorantur: 

funUea praefertim Navalia, ubi in fegmentis 

& feobe lignorum, tum in pulvere arundi¬ 

num , quibus naves uftulantur, dclitefcunt: in¬ 

veniuntur & in colluviariis viridariorum; at¬ 

que in Riioë dicla coriaria, qua coria fpiflan- 

tur; & circa, exoletas arbores, & ligna putre- 

fcentia. 

Mcnlibus Junio Sc Julio jugiter generant Sca¬ 

rabaei: Mafculus nimirum qui folus cornu¬ 

tus eftjSc Foemella ^paullo minor, Foemcllam 

confeendit, Pcnifque fui portione corneo-oflea, 

tunquam duobus uncis recurvis,fefe defigit in parte 

corneo-ofica, quae Vulvam Foemellae conftituit; 

quo fit, ut hacc effugere dein nequeat: atque hac 

rationepoflmodum Mas excufib femine fuo,quo 

copionflimo poliet,Focmellamfoecundat. Simi¬ 

li etiam modo Bombycum Papilio Mas fuam 

adtinet Foemcllam,duorum interventu unguicu¬ 

lorum aduncorum, corneorum, annulo corneo- 

oileo, qui in poftica corporis Foemellae parte 

collocatus cfl, femet adfigens: quo faflo dein¬ 

de coitum cum ea, utpote elabi tum haud am¬ 

plius potente, celebrat. Sunt autem hi Mafeu- 

ii eoufque hunc in adfum intemperantes, ut vel 

mortuis cum Foemellis coeant: quin aliquando 
fiicilius eos in partes dilaceraveris, quam a Foe- 

mcllis abftraxeris: adeo valide has inuncant. 

Coitu peracto. Scarabaeorum Foemellae in 

terram , lignum , aut Rhoem coriariam fefe 

profundius penetrant, ibique tum Ovulafua ne¬ 

quaquam acervatim , fed difperfe, deponunt. 

i(T 111. Magnitudinem hujufce Ovi adjunda icone: ex- 

° e. i>. hibet quanquam Ovulorum alterum a altero b 
grandius aliquando obferveturj prout Foemella 

altera alteram magnitudine fuperat. Oblongo- 

rotunda eft Ovi figura; color albus; tefta te¬ 

nuis, tenera, membranacea, flexilis & mollis, 

aere atque ficcitate facillime fefe contrahens, 

tumque ob humidi evaporationem in rugas fe¬ 

met replicans: id quod Ovis Gallinaceis, ficubi 

duro carent putamine, quoque accidit. Diffici¬ 

le equidem eft didu, quanto temporis fpatio 

Ovum 

WAt de plaMs aungaat, daar de Nenshornige 

SchMlbyters haat gemeneljk onihouden , dat 

ts op de timmenverven, in het gekapt en bet gi" 

faagt hout; in het jhfvm het riet, daar men de 

fcheepen ineede blakert; in de vulnisbskken der 

lujlhoven; in de loyers run, daar men de hujden 

mede bereyt; en omtrent oude hoornen, en hout dat 

vergaat. 

In de Maanden jimy en July te el en fe gefiadig* 

het Manneke^, dat alleen gehoornt is, en mat kleen- 

der als hetWyfks^, dat beklimt dan bet felve, en 

met het hoornheenig gedeelte van Jyn roede fio vat 

hy, als met Hvee vteerhaktn, in het hoornheenig deel 

der Schamelheid van het Wy fken, waar door fy hef. 

dan niet ontloopen kan: en op die voyfe maakt hy bet 

felve vrugthaar. door het uytftkieten van fyn /dat, 

dat hy fier overvloedig heeft. Op diergelyk een 

nier vat ook het Manneke van het Uilke dsr 

Sydevonrmen JyntVyfken, en dat door middel van 

tvoee kromme hoornagtige nagelkens, die het dan in 

een hoornbeenagtig ringeken, agter in het lichaam 

van het Wyfkengeplaatjl, vaft haakt; op ixelke tyt 

eilfüo Jy het dan mede met ontgaan kan, hy de koppe¬ 

ling volvoert: fi.de deeje Dierkens hier in foo on¬ 

matig , dat Jy haar met dedoode Wyfkens ookvereeni- 

gen: en fomiyts kan men haar veel eer aan Jlukkm 

trekken, als dat men fe van de Wyfkens Jou af 

neemen : fooJierk hauken Jy haar vajl. 

Na de vermenging volbragt is, foo fiet men da 

Wyfkens zig in de aarde , het hout of de run, die¬ 

per indringen, ulvoaar Jy dan haare eyeren leggen s 

die fy niet hy een leggen , maar hier en daar ver- 

fpreyt. De grootte van dit Ey is als in de hyge~ 

voegde afbeelding<^; hoeveel hei eene Ey groter z be¬ 

vonden avort als het andere b, naa dat het Wjjke 

grooter is. Be figuur is rontagtig naa het ovaal 

trekkende ; de couleur is v)it; de ficbaal is dun 

en teer ,vliefig,buygjaam ende voeek ;/eer ligt inde 

lugt ende droogte te fiamen trekkende, en dan rimpe¬ 

lig voordende, door dien de vogtigheeden dan uyt 

dampen: al sin de Hoender Eyeren meede gebeurt,die 

geen hardefichalenhebben. Hoelang ditEy tyt heeft., 

eer het door de fon en warmte uytgebrceyt voort, is 

Jwaste 
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è Tab. 
XXVII. 
fig. IV. 

Oviim illud vi Solis & caloris excubari debeat: te feggen: evenveel vini men in hei Imtfi 

attamen fub finem Augufti juniores jam Y ermr^'^Augnflus d cmige V/urmkens a daar uyt voortge^ 

culi5 qui ex Ovis hifce prorepferunt, ïnvt- ,kroopen. Ah men dit Ey behendig met em fcha&r^ 

ruuntur. Qtiodfi Ovulum ejufmodi forficula ■ ^ foo loopt da.ar een tayê vogtigheid uyt 

dextre aperitur, tenax atque albefccns inde pro- L-.> mtagifg' van couleur is. De eerjie fcer raaré 

fluit humiditas. Prima, oppido fime raia, quam I t^ierandering, dis ik in dseje Eyerengemerkt tebbe ^ 
in Ovis hifce obfervavi, mutatio bina exhibebat doorjchynende rootagtige punt-* 

pundla perlpicua, iubefeentia , quae pci paar door hetvelleken van het Eyvertoo}> 

tunicam tranfpareb^it, nonnullifque piacteiea mg e enige diergelyke puntkens, aan 
aliis ejufmodi pundtis utrmque erant Itipara: 

priora quidem duo poftmodum vidi Dentes effe 

Vermiculi Ovo conclufi j lateralia vero pundla 

erant apertionesFiilularum Pulmonalium. Nota¬ 

tu profedlo digeiflimum eftj quanta duritie Den¬ 

tes hujufce Vermis, vel ipfo jam in Ovo, pol¬ 

leant: ut adeo Animalculum ifthoc^ quippe cu¬ 

jus Denticuli ante alias omnes partes perfcdlio- 

nem fuam nancifeuntur, quam primum in lu¬ 

cem prodit, femet ipfum alere, lignumque, in 

quo locatum eil ^ commolendo devorando , 

corpus fuLim enutrire valeat. Animadverti 

praeterea meretur modus , quo Vermis ifthic 

fua in tefta compofitus eft: totus enim adeo ibi 

complicatus haeret, ut podex ejus dentibus fup- 

ponatur, dcntcfque proxime podici innitantur. 

Corpore interim fle complicato Pedes quam ni- 

tidiffime ad latera Ventris utrinque difpofiti funtj 

corumque Ungues fenfim colorem acquirere & 
robuftiores fieri per ipfum Ovum confpicere da¬ 

tur. Tandem vero Ovi fui putamen, haud ali¬ 

ter ac Pullus Gallinaceus tcfiam, iple diffiingit 

Vermis, atque inde ih proximam Rhoera, tel¬ 

lurem , aut lignum prorepit. Vermis fic recens 

fig. IV. exclufus a candidiffiraus eft, fex inftrudlus pe¬ 

dibus, corpore admodum rugofo, & undequa.^ 

que pilis oblito praeditus. Verum, quod per¬ 

quam mirabile eft, caput ejus tum temporis ma¬ 

gnitudine toti reliquo corpori antecellit: quod 

quidem in aliis quoque Animantibus obtinet,i- 

mo in ipfo etiam homine obfervavi. Scilicet 

quum Vermis hujufce caput corneum fit at¬ 

que ofl’eum , fiïpientiffimus ideo Conditor id 

primum fabricatur ; ne partes reliquae, mollio¬ 

res & humidiores, hineque citius, quam os, 

accrefeentes , incrementi celeritate illi prae¬ 

eant; fed ut omnia potius membra determina¬ 

tam fuam magnitudinem formamque debitam 

eodem limul tempore alTequantur: unde fapien- 

tiifima DEI Pfovidentia vel manibus iterum 

ireic palpari poteft. Capitis eoior paullatim fla- 

i vefcens atque rubellus evadit, donec tandem in 

fufeo-rubrum tranfmutetur. Duobus gaudet 

; Dentibus hie Vermiculus, quorum apices in mi¬ 

no® 

heyde de fyden •. De cerfte heb ik naderhant bevon-^ 

den de tanden van den bejlooten Wurm te fyn $ 

en de pnntkens aan dé fyden veaaren de openingen 

van de Longepyp. Het is feer aanmerkelyk^, hoê 

hart deje tanden des WartJis^ als in bet ey felfs fyn^ 

foo dat dit Dier ka, alfoo fjn tantkens 'hst eerfte 

haar perfeBie verkrygen , fio draa het voor den 

dag komt, fg voeden en generen kan ^ met het hout 

daar het ingeleyt is, omdat te vermalen en i'ê eet en. 

Het is ook opmerkensvoaardig hoe dit V/urmke in 

fyn fchaalgeplaatji is, fynde gans te /amen gcwiij, 

vten^fio dat het aarsgat onder de tanden komt te leg-- 

gen^ devtelkc daar op ruften. In defe famenvou- 

zving van het lichaam voorden de voeten feer net 

aan vocerftden vande buyk gefchikt; en mm fet 

door het Ey heen, dat hare Nagelen allenkkens meede 

couleur krygen enfierker voorden^ Deefejchaal van 

het Ey breekt den Wurm eyndeljkfelve door^ even 

als een Kuyke van een Hen fyn eyerfcbaal doet, en 

dan kruypt hy daar hutten in de run, in de aarde, of 

bet houti In welke geftalte, als men de Wurm dan be^ 

fetw, foo is hy heel wit, hebbende fes voeten met 

veele cn menigvuldige rimpelen op fyn lichaam , hét 

geen dat nog heel hayvig is. Maar dat verwonder^ 

lykis, het hoof is groot er als het ganfche lichaam 

felfsis, gelyk ook in andere Dieren plaats heef y 

en in den Menfch felve heb ik dat wel ^ejien. Synde 

de reeden hier van, dat het hooft in dsefe Wurm 

hoorn en hesnagtig fynde,het eerft van den alwyfn 

GOHT geformeert voort, op dat de andere deelen 

die week er en vogtiger fyn , en daar door rajfchet 

aangroeyen als het been, malkan deren in het opwaf 

fen fouden onderhaaien, en alfoo dan alle te gelyk 

in haar nette geftalte en groote overeenkomen^ waar 

in men de Wyfe voorfienigheid GODS taflelyk 

bemerken kan. De couleur van het hooft won al- 

lenxkens geelagtig en rootverwig, tot het ^netter 

tyt in briiyn root verandert,. Twee Tanden, die op 

Gg gg È haaf 
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nores quofdam Denticulos infuper fulcati live 

diviii funt: ideo autem pvaeprimis animadver- 

fioneui raerenter h\ Dentes, quoniam adeo gran¬ 

des funt atque robufti, ut haud immerito Ma¬ 

xillas vocare liceret. Interim ob rubrum, quo 

gaudent, colorem mulco exadiius in Vermiculo 

edamnumalbo, aut in Ovo fuo adhuc latente, 

confpiciatque pcrluftrari poliunt, quam ubi is 

aliquo jam tempore extra Ovum haelit, live & 

magis adolevit. 

Quodh deinde majore quis cura ifthacc Ovu- 

la, dum Vermis adhuc in iis haeret, contem¬ 

platur 3 mox ei pulfans in dorlb Cor fefe offe¬ 

ret confpiciendum. Eadem vero Ova li tum 

aperiuntur, praeter extimam tunicam, live pu¬ 

tamen , alias praeterea nonnullas intus mon- 

ftranc particulas fibrofas & membranaceas, 

duafque praeprimis ab utroque latere particulas 

fingularcs, ibi loci, ubi pedes locati funt, fi- 

tas, verfus quas plurimae fibrillarum albarum 

deferuntur. Sunt autem hae particulae quam 

proxime fimiles illis feminum, Piforum v. g. 

&; Fabarum, umbilicis five cicatriculis,quibus 

ea ad filiquas fuas ad ligata fuerunt. Attamen 

fimilitudo illhaec ratione nutritionis vix locum 

habere pocell: quemadmodum nec in aliis O- 

vis majoribus ejufmodi quidquam obtinet, 

quippe quae alimentum fuum in femet iplis 

conclufum gerunt. 

Inter omnia Infedlorum Ova , quorum va¬ 

nas admodum fpecies adfervo, haud aliud no¬ 

vi majore dignum attentione , quam Ovum 

Lumbricorum feu Inteftinoi-um Terrae : rubrum 

enim illhaec Infecla in vafis fuis fiinguinem ve. 

Iiunt, quem quidem,ubi fuo etiamnum in O- 

vo delitefcit Vermis, ipfo in corde mirabili¬ 

ter moveri atque circumduci videre licet. 

Hinc eft, quod hujufce fingularis phacno. 

meny , tanquam in parenthefi , heic mentio¬ 

nem faciam. Caeterum quamvis Lumbrici Tcr- 

rcftris Ovum Ovo Scarabaei Naficornis haud 

fit majus; attamen Lumbricus, in morem Ser¬ 

pentis, vel vigecuplo longior, quam intra O- 

vum apparebat, inde prorepit. Duas vidi ho¬ 

rum Ovorum fpecies, magnitudine inter fe 

diferepantes,figura nonnihil oblongo-tcreti prae¬ 

ditas, extantem utrinque in apicem coeuntes: 

ut hinc duobus veluti polis infignem elTe di¬ 

ceres hunc microcofmum , in quo fime multa 

quis nova miracula adhuc detegere pollet. 

Colore funt pallide luteo tantillum viridis con¬ 

tinente. Verno tempore haec Ova paflim in_ 
ter 
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baare punten nog in esnige tanike'ns gekerft of vtK 

deeltJyn, heeft dit Wurmke , en defelve fyn aandagt 

onaardig, otn haar grootte en fterkte, Joo dat Je 'wel 

Kaakebeetmi mogen genoemt worden. Envan wegens 

haar rode couleur Jyn Jy veel beter te fien en te be~ 

merken^ als dit Wurmke nog wit oj in Jjn Ey is 

als wanneer het daar eenigen tyt buyten is gsweeji 

oj ook nu groter is geworden, 

Soo men nu wat curieufer de genoemde Eyeren, 

als ^er de Wurm nog binnen in is^ hef et; foo toont fg 

dütelyk het kloppent hert in de rug ; en foo men de- 

fehe Eyeren opent foo vertonen haar, behalvcn het 

bnytenfte vlies of fchaaf nog eenige andere fibreujè 

en vliesachtige deelkens; met dan nog twee hefonde- 

re deelkens aan weerjyden ^daar de voeten geplaatfl 

/yn^ en naa dewelke dsmeefle witte vezelkens toe 

loopen^ Deeje deelkens kan ik met beter vcrgely- 

ken als met die teekenen en mualkens van de faal¬ 

den , als Erten, en Boonev, waar aan fy in de fe hellen 

vüf jyngeweefl;dat nogtansten aanf en van het voeden 

hier geen plaats kan hebben , gelyk het ook in ande¬ 

re greoter Eyeren niet en heeft , die haar voet fel 

binnen in haar heflajten. 

Onder alle de Eyeren van de InfeBen, waar vait 

ik ’er verfcheyde forten bewaar, vind ik "'er geen 

aanmerkelyker, als die van de Piervourmen : en dat 

door reeden, alfo defelve een rood bloet in haare 

aderen hebben: het welk men dan in het hert felfs, 

als de Wurm nog in Jyn Ey is, feer wonderlyk kan 

Jten bewecgen en circule er en. Het welk dan de ree-- 

elen is, waarom ik dit als tuffen beide nu verma- 

ne. Vorders hoewel het Ey van een Pierwurm niet 

grooter is als dat van deefe lorre, foo kruypt hy 

daar egter, op de wyje van een Slang , wel twintig 

maal langer uyt, als hy in het Ey Jig vertoonde- 

Van deej'e Eyeren heb ik twee forten gepen, die in 

grootte^ verfcheelen ; haar figuur is een Weinig o- 

vaal, en op beyde fyden hebben fy ten uyt^ekent 

puntken, dat als de ivtee polen fyn van deefe kleene 

werelt, waar in meti nog veele nieuwe wonderen fu 

kunnen ondekken. De couleur is bleek geel, trek¬ 

kende een weynig na het groen. In het voorjaar 

vint men fi hier en daar in de aarde verfpreyt. Om 

fe uyt te broeden, heb ik Je op wat aarde in een kop- 

ken geleyt, en een wit papier daar over, dat men 

geduurig vogtig moet houden; en als dit in een ka¬ 

mer 
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jfa têrfam difperfa reperiuntur; quae, ut ex¬ 

cluderem , in catillum fuper pauxillo terrae 

repo fui, chartaque alba, quam perpetuo hu-- 

midaiu fervare oportet, obtexi: quod fi in fiio 

quis cubiculo, in quo quotidie commoratur, 

ita ftudiofe fadtirat, is miracula ifthaec quam 

fitcillime detegere Valet. Eodem modo Ovula 

quoque Cochlearum exclufi. Duo infuperO- 

va pofiideo Ovis Naficornis magnitudine ae¬ 

qualia, fed, infiar Ovorum Gallinaceorum, 

putamine peifedte duro veftita: quod quidem 

oppido rarum eft. Qui vero haec atqiie alia 

ejufmodiOva confervare cupit, fubtilis ope a- 

ciculae ea transfodiat, humores intus contentos 
exprimat, tenui dein tubulo vitreo inflata loco 

Umbrofo exficcet, atque demum tantillo refi- 

nae in oleo Ipicae dilloluto, tanquara Bal- 

famo, condiat. Hac ego ratione nonnulla etiam 

Ovula ex Ovario Mulierum decerpta aflbrvoj 

quae anno i6ö6. detexi : inde autem prima 

mihi de iis nata efl; fufpicio , quod in aliis 
omnibus Animantibus Ova reperiflem: nec fane 

frivola fuit iithaec mea ratiocinatio. 

Verum progrediamur. Vermiculus itaque 

Scarabaei Naficornis, quamprimum fuo ex O- 

vo prorepfit, fuum ilico pabulum fibi praefto 

invenit j vetus fcilicet lignum putrefeens, aut 

Rhoëm coriariam ; utpote intra quae Ovum a 

Scarabaeo Matre reponitur. Neque enim aliam 

haec deinceps fui Ovi Vermiculive curam ge¬ 

rit j fed, quamvis mole longe inferior, pro¬ 

cerum aemulatur Struthiocamclum , de quo 

DEUS ait; ’’ Qui relinquit terrae Ova fua : 

& in pulvere calefacit ea ; oblicus pedem 

„ compreflurum cfle illud, & beftiam agre- 

,, ftem proculcaturam illud. Indurat fe er- 

n &■ pullos fuos , tanquam fi fui non ef- 

„ ibnt: vanus efl; labor ejus, ex incuria- quia 

„ deftituit eum DEUS fapientia , neque im- 

„ percitus efl ei iftam intelligentiam. ” In- 

fedtorum multa quidem hujufmodi indole funt 

praedita; quanquam interim eorum nonnulla 

incredibilem adhibeant operam ad femina fua 

intra idoneum alimentum collocanda. Utcun¬ 

que enim Scarabaeus hicce nofter in curanda 

Eia prole negligentiffimus fit atque prorfus in- 

confukus; nihilo tamen minus aliis iterum mul¬ 

to magis admirandam videmus a Natura inge¬ 

nitam elTe providentiam, qua foboiem fuam, 

poftquam haec exclufa efl; , ipfa nutriunt 8c 

fedulo educunt. Nonne egregiae id Formi¬ 

cae docent? Nonne prudentes Apes?Quae pro_ 

ceniem fuam regalibus velufi Mellis bellariis 

quotidie nutricantur, Alia 

mer gefchiet daar m en dagelyks ni h, fo'& kan me fi 

heel ligt deeje 'veonderen ontdekken. Op deeje ixiyi 

heb ik ook de Eyeren der Slakken üytgcbroeyt. Nog 

hèb ik een paar Eyeren van de grootte alt die der 

Neushoornigenj die volkomen harde fchalen hebben^ 

als de HoenderE-yeren , dat Jeer raar is.. Om na 

deeje en andere Eyeren te hetoaaren ^ foo moet mcii 

fe met een Jiibtiel naaltkeu doorfleeken jC» de vogtig. 

heeden daar nyt drukken , en dan moet men Je mei 

een Jubtiel glaje pypken opblajen.^ én in de fihadmv 

laten droogen , en dan met een weynig harjl in 

fpiek olie geftmiten halfemen. Op dcefe voyfehewauv 

ik eenigc Eyeren nyt den Eyerjiok der Vromven gc'^ 

noQrnen.,vöelkenik in jiiar 1666 ontdekt heb; vsaar 

toe my de eerjle ge dagte gaf.^om dat ik in alle Dieren 

Eyeren vond: en myn redinering is niet ydel ge-^ 

weef. 

Maar om voort te gaan , foo fal ik feggên, dat 

het Wurmke van de Neushoornige datelyk fyn voet- 

fel gereet vint, als het ujt fyn Ej gekropen is; 

^een out vert ottent hout of run is ^ waar binnen ift 

het van de Moeder-Tor gefet word , die daar 

dan ganfeh geen forg meer voor draagt. Volgende 

foo in fyn kleentc de groote Struysvogel naa , waar 

van GODTfegt: dat zy haare eyeren in de aar- 

„ de laat, en in het ft of die verwarmt, en vergeet 

„ dat de voet die drukken kan , en de Dieren des 

„ velds d:e vertrappen kennen. Sy verhart zig te^ 

„ gen haare jongen, als offe de haare niet waar en: 

„ haare arbeid is te vergeefs . om dat fy [onder 

vreeze is. Want GOD heeft haar van wysheid 
55 

„ ontbloot , en heeft haar geen verftand me- 

„ degedeelt. ” Veele Infe&en fyn van dien aart ^ 

hoewel fommige een ongeloofelyke vfjt aanwen¬ 

den , om haare faaden in een goet voetjel te plaat- 

fen. Want hoe agtelcos en Verftandeloos dan 

dcefe Torre is om haar Jongen te verforgen.^ foo fet 

men omtrent andere weerr een veel wonderlyker 

voorbeforging van de Natuur^ en hoe fy hare Jon¬ 

gen, naa dat die uytgehroeyt fm, felver voeden eii 

neerftig opqueeken. Gelyk als de kloeke Mieren, 

en de verftundige Honingbyen, dat hef onder lyk doen, 

die haare Jongen als met een koninklyk banket vem 

Honing dagelyks onderhouden. 

Hb hk Ande’_ 

V 
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Alia riirfus Infefta prolem five ovula fua 

putrefcentibus carnibus includunt ; quemad¬ 

modum Celeberrimus D. Francifeus i?cii,prac aliis 

omnibus, pulciirs animadvertit. Nonnulla ite¬ 

rum femen fuum recondunt intra tenella frugum 

& plantaram germina, haecque eum in finem acu¬ 

tis quibufdam lanceolis , quas ideo DEUS 

ipiis largitus eft, prius perterebant. Quaedam 

tandem intra viventia etiamnum Animantium 

corpora, aut in complures alios ejufrnodi inac- 

ccflbs locos, fobolem fuam deponunt5 ut haec 

mox , ac Ovo excluditur, naturale pabulum 

fibi praefto inveniat: neque enim a Natura 
ipfis conccfllun efi; , ulteriorem fuorum foe.. 

tuum curam habere. 

Pollent huc commode fimul referri particu¬ 

lares illae obfervationes, quas circa nonnullos 

Qitercuura aliarumquc plantarum fruftus infti- 

tui. Verum quoniam de his infra, fiio loco» 

ex profellb agemus, cb Ledtorem remittentes 

hifioriara Scarabaei potius nunc profequi- 

mur. 

Quamdiu Naficornis Vermiculus nutriatur» 

donec magnitudinem acquirar fubeundae muta¬ 

tioni idoneam , determinatu mihi difficile eft. 
Etenim ante annos aliquot, priufquam fciebam 
Scarabaeum Naficornem ex his Vermibus pro-' 

gnafd, ultra anni fpatium eos adlervavi lage¬ 

nas vitreae una cum Rhoc & terra immiflos; 

neque interim toto ifto tempore ullam obfer- 

vavi in iis mutationem. Sic haud ita pridem 

iterum Vermem ejufrnodi, per integrum quo¬ 

que annum, confervavi inRhoe conaria,quam 

nequidem madefeceram; uEut humcdlatio haec 
nccclfario requiratur ad Vermium iftorum vi¬ 

tam fuftentandam : id, quod propterca folum 

heic memoro, ut eorum vitae robur atque 

conflantia innotefeat. Qinn Sé inde concludo, 

quod, fi Vermis hic adultus, poftquam in¬ 

crementi fui plenitudinem adeptus eft, per in- 

tegri anni fpatium adhuc vivere poteft, junio¬ 

res fime Vermiculi, nondum adulti, aliquot an¬ 

norum intervallo accrefeere debeant, priufquam 

plenam fuam magnitudinem adipifeantur. Mi¬ 

ra profedto res eft, quod ille etiam Vermis, e 

quo Hemerobius excrefeit , vel triennii fpatio 

opus habeat, antequam ad hanc luam mutatio¬ 

nem pertingat; cum interim ejus fub hac for¬ 

ma apparitio haud ultra quinque horas duret: 

prout in ante propofita I' phernen hiftoria eft 

videre. 

CA- 

Audere Infe&en 'weer die fluiten hare jungm of 

eyeren op in het verrottent vleefch, ds de vermaarde 

Heer Francifciis Redi dat hoven alle andere voel 

ondervonden heeft. Sommige die plaaifen haar in 

de teers uytfpruitjclen der vrugten en gevoajfen , die 

fy met eenige fpitfe vhemkens, die haar daar toe 

van GODT gegeeven fyn , esrjielyk doorhooren. 

Andere voederom Jetten haare jongen in de levendi¬ 

ge lichaamen der Dieren , en op andere ontoeganke- 

l'jke plaat (en meer ; op dat .y tds fy uyt haare Eye¬ 

ren (ouden bervoortkomeii , fl datelyk I. aar natnu- 

relyk voetfel flonden gereet vinden: voant het is 

haar van de Nutuur niet toegelaaun, om een ver¬ 

der opfigt over haar jongen te neeinen. 

Hier konden nu gevoeglyk ingevoegt voorden de 

particuliere ohflervatien, die ik van eenige vrugtkens 

aan de Ejkebvomen en andere gevoaskens gedaan heb. 

Maar devoyl hier van, op zyn plaats , nader zal- 

gehmdelt worden , zoo keer ik, den Leczer der¬ 

waarts heen wyzends^ weer tot decze hifiorie. 

Hoe lang nu betWurmke van deNctishoornigege¬ 

vost worty eer het fyn hequaame grootte om te kun¬ 

nen verander en ver krygt y dat is moeyelyk te (eggen. 

Want voor eenige j aar en ^ eer my bekent was dat de 

Neiishoornigeuyt deefeWmmengrocyds foohebikhakv 

wel een ront jaar en langer in een glafle vies met 

rund en aarde bewaart ^ Jonder egter eenige verande¬ 

ring daar van te fien. Gclyk ik nog onlangs dier- 

gelyk een Wurm, meede een ront jaar bewaart heb- 

he, en dat m Rund, daar-ik geen water quam hy te 

gieten y dat daar nottfakelyk vereyjl wort, omje in 

^t leeven te houden ^ dat ik alleen noteer, om (yn 

perkte en kragt van leeven te vertonen. En waar 

uyt ik ook hcjluyt, dat (00 een volwajje Wurm nog 

een ront jaar na (yn volle grootte kanjeeven , dat 

dan de klesne Win men ^ eer fy foo groot worden ^wel 

eenige jaar en van doen hebben ^ eer fy volgrceyt 

fyn. Het is verwonderlyk , hoe ook de Wurm , 
daar het Haft, c( O ever aas ^ uyt vergroeyt, wel drie 

jaren daar toe van doen heeft, en dat alleen om 

eenvertoning van vyf uur en te doenmals in fynHiJh- 

rie te fien is. 

HET 
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CAPUT II 

Komm Vermisy eqmNdfaornis excrefcit^ 

Urn externae illius partes; mores & mo 
tus. Amatis calorem ^exuviafque ponit- 

Interferuntur aliae praeterea hijioriae > 

ad majorem illufirationem facientes. 

QUem haftenus memoravi, Vermis,a 

feto aiiisque Auóloribus fub nomine 

Cofli dcfcriptus, ubi ad plenam fuam magnitu¬ 

dinem, robur, 6c vigorem pervenit, vel pollicem 

latum craflus eft,quatuorque pollices longus, co¬ 

lore albus, corpore praeditus admodum quidem 

rugofo A , at plicis tamen quam nitidiffimis 5c 

accuratiffime ordinatis diftinélo. Caeterum uni- 

vcrfum ejus corpus ex quatuordecim compofi- 

tum eft incifuris live feftionibus annularibus , 

quibus Audlores plerumque Annulorum nomen 

impertiunt : interim vix adeo congrua videtiU’ 

efie haec denominatio , liquando Vermium illi 

annuli haud e materie corneo-ollea funt confla¬ 

ti 5 quemadmodum in aliis multis obtinet» Ab 

utroque hujus Vermis latere novem confpiciun- 
tur Pundla b ^ rubella live fpadicea , non exa&e 

rotunda, fed,Phafcoli inftar, nonnihilcomprcf- 

lii j quae quidem orificia funt Fiftularum Pul¬ 

monalium : unde Punda Refpiratoria mihi au¬ 

diant. Prima annularis incifura , quae Caput 

conftituit, Puhóiio ejusmodi caret : verum al¬ 

tera primam exhibet Fiftularum Pulmonalium 

Apertionem,fiipra quam maculae firailiter co¬ 

lorata in utroque corporis latere fita eft. Ter¬ 

tias iterum quartufque annulorum talibus Pun- 

6lis expertes funt j quandoquidem, uti poftrao- 

dum exponetur, teftae live vaginae alarum , 

iplaeque etiam alae, quas nafeiturus ex hoc Ver¬ 

me Scarabaeus fub his vaginis recondit, pro- 

grefili temporis ibi loci excrefeunt. Ob hasce va¬ 

ginas etiam Infedla haec tum vocantur Vagini- 

pennia. Quinta igitur & fexta demum incifu- 

rae, &, quae deinceps ordine fequuntur, reli¬ 

quae ad duodecimam ufque fimul comprehen- 

fim,memoratis illis fingulaepatent Pundis Re- 

fpiratoriis. Caput, quod fpadicei eft coloris, & 

nonnihil alperum five rugofum, variis gaudet 

partibus : uti fpnt Oculi j Cornicula r/j Den¬ 

tes ee j Labium Vcluti bifidum atque inter Den¬ 

tes confpicuum jnonnullaeque infuper Antennae 

five Setae aculeatae, vel potius articulatae/,quae, 

ut ita dicam, fub mento veluti delitefcunt , fiiof- 

que praeftant ufus, cum vefeitur pabulumve 

fiuim 

HET II HOOFTSTlilC 

De naam van de Wurm daar de Neiislicor-» 
nige iiytgroeyt. Syne iiitterlyke dee^ 
len. Syne manieren en beweging. Hy 
bemint de warmte. Hy vervelt. Met 
andere tuflchen gevoegde Hiftorieni 
die tot meerder verklaring dienen. 

MFfi hefchreven 'voiirm, die onder de netem vmt 

Houfwnrm bj Moufetus,*??! andere Authenren^ 

befchreeven Toort^ als hy fyn volle grootte, fterktê 

en vigeur heeft, foo is bj voel een dnytn hreet dik 

en vier lang, voit van couleur, en heel rimpelig 

van lichaam a, dan met feer nette en naukcurig ge'^ 

fchikte plooyen verdeelt. Beftaande vorder fyn gan-^ 

fche lichaam uyt veertien incifuren, of ringny/è 

inkervingen, llingckens gemendyk by de Autheuren 

genoemt; dat egter niet heel ejgcntftk gefeyt is , 

wanneer de Wurmen uyt geen hoornbeentge ringe-^ 

hens beftaun, als in veele andere plaats heeft. Aan 

wesrfyden van deefe Wurm fet men negen rootag-^ 

tigs of caftanje bruyne fiippelen b, niet heel ronti 

maar een weynig platagtig als een Boon, dat de in¬ 

gangen tot deLongpypenfyn ,waaromt'ftjedan dee-»- 

zen naam vanLuchtopeningen geeve. De eerfle ring- 

wyfe inkerving, dat het hooft is,heeftgeenpunB, maat 

op de tweede, fet men de eêrfte opening van deejè 

longpjpen, en daar boven vertoont fig aan Weerjy- 

den van het lighaam een diergelyk cotilenrig vlax- 

ken c. De derde en vierde ringen fjn weer exempt 

van deefe punten ,door reden,als hiernaa falgetoont 

Worden, dat de Schalen of de fche ede der vleugelen, 

als eok de vleugelen felfs , die hy onder die Schalen 

verbergt ,aldaar metier tyt uyt groeyen : en waarom 

deefe Dieren dan op die tyt met gekokhrde vleugelen 

verf en genoemt worden. Soo dat dan op de vyfde en 

fefte inkerving, tot de twalefde naa vervolgens inge- 

fiooten,de gefejde Lutgopeningen haar vertoonen. De 

deelen in het hooft, dat cafanje bruin is, en een 

wejnig rou of rompelig, fn verfchsyden, als de 

Ogen,de Hoornkens d,de Tanden te,de Lip, die als 

in twee gedeelt is, en tuffehen de Tanden te fien is, en 

dan eenige Spiesjes, of Borftelhaaren, die ge doomt of 

liever met leedjes zyn, en onder de kln,by manier vun 

fpreeken, verborgen fyn , en omtrent het nuttigen 

van het voet fel, of als de wiirm kauwt en eet, haar 

H h hh X gc^. 



5oS JOAKNÏS SW AMMEPvDAMMiI 

fuum raandit Sc corncdit Vermis, In Lociiftis 

quoque cjufinodi fetae , verum magis coufpi- 

cuae, obfcrvanrur , quae quidem eo tempore, 

quo Locufla cutem mutat, -atque de Unguibus 

etiam , Dentibus, & Oculis fuis exuvias ponit, 

praecipui ufus funt, pluriraumque ad cutis mu¬ 

tationem conferunt. Haud difficile cft Locuftas 

fuftcnia-rc, fi uvae pafiite ipf s comedendae ogge- 

rantur : modo emm hae uvae, filo continue in¬ 

fertae , in fportula viminea fufpcndantur, Lo- 

cuilaciis, ad ipfis ufque pelliculas, vcfcuntur- 

Collus ab utroque corporis fui latere fex ge- 
J’- rit Crura ^ , minuta , ex flavefeente rubicun¬ 

da, unguibus pilifque inftrudla, in quinque arti¬ 

culos divifa, & circa fecundam, tertiam, quar- 

tarnque corpori? incifuras annulares , five pro¬ 

xime caput, collocata. Reliqui Vermis annuli 

polleriores, fpcculi inftar , refplendent; quum 

cutis ibi loci ad laevorem ufque difpanla fit. 

Inde aurem fit, ut fuperficies ibidem cernatur 

xx vill pelluccns, fub qua latentes aliquot con- 

lig. Y. b. fpiciuntur Fillulae aeriae b, candore argenti aut 

conchae margaritiferae infignes, mireque ele¬ 

ganti fpcdtaculo quam nitidiffime tranfparentes. 

■ Reliquum cutis, cujus finem Podex i facit, te- 

nuibus tencllifque horret Pilis Caeterum 

fegnes funt motus tardaeque hujus Vermis adlio- 

nes. Maxima ejus vis & robur in capite, pe¬ 

ctore , atque cruribus fita eft; horum enim ope 

ilico rurfus foramen fibi in terra aut Rhoe effin¬ 
git , fiCLibi inde protradus fuerit. Protradus 

vero dorfum fuum quam maxime incurvat,, 

vcnrremque in cavum veluti fcraicirculare cogit, 

ea propemodum ratione, ac a me deiineatus 

exhibetur, 
Fieqftenter accidit, ut Rhus aut lignum, in 

quo Vermes hi degunt, haud aliter ac foenum 

uvidum, concalefcat, tandemqueadmodum ve¬ 

hementer fervefiat. ColTi tamen id haud qua- 

qiiam morantur; quo enim domicilium eorum 

magis calet,eo pulchrius ibi perdurare poflunt: 

imo valetudine tum gaudent multo firmiore, 

vegetiores funt, agiliores, & ficubi rudiuscon- 

tredantur, citius validiufque femet morfu de¬ 

fendunt; quamvis alioqui haud malignae indo- 

lis fint hi Vermes, fcd contra perquam facile 

tradabiles. 
Interea, dum Coflus fenfim increfeendo ma¬ 

jor evadit, aliquoties, inftar Bombycum, cu¬ 

tem fuam mutat. Nondum tamen obfervando 

didici, quotnam id vicibus fiat. Antequam au¬ 

tem exuvias fuas ponat hic Vermis, quoque, 

more Bombycum,ab omnibus femet cxcrcmen- 

gehruykhebben. Diergelyke hGrfiels.^masiYkennelyket., 

fyn cek in de Sprinkhanen tt merken, dewelke.^ nxan- 

neerfy vervellen.,€n felfs "can de.Napelende Tanden, 

en de Oogenhaar vel aftrekken, als dan befonderlyk 

haar gehruyk hebben; en tot het vervellen Je er veel 

helpen. Deejè Sprinkhanen kan men ligt onder~ 

honden, als men haar rajynen te eeten geeft, die 

men boven in een teene kerfken aan een draat moet 

rygen, als dan eeten fy die op tot de vellen toe. Ses 

kleene voeten g geelachtig root van couleur , en met 

nagelen en hajrkens verfeii, heeft de Hontvturm aan 

weerfyden van fyn lichaam. Ider voet is nog in vyf 

articiilatien verdeelt, en aan de tweede, derde en 

vierde ringwyfe inkerving van het lichaam , oj digt 

aan het hoojt geplaatft. Te verdere en laatjie rin.. 

gen van de Wurm glimmen als een fpiegel , door 

dien het vel aldaar glad opgefpannen wort: en aT 

foü fet men daar een doorfchynende hlaaimigheid 

waar op fomniige verborge lugtpypen kaar al¬ 

daar vertoonen h, die flver en peerlemoer wit 

van couleur fynde, haar feer net en wonder aardig 

doorfchynende fien laten. De vordere huyt,waar op 

dan het aarsgat in het gefigt komt \,is met dunne en 

teere hayrkens hefet k k k. Synde voeders de heweeging 

en manieren van deeje Wurm feer traag ende lang- 

faam, hebbende fyn mee ft e fterkie en kragt omtrent 

het Hoojt, de Borji en de Beenen, daar meede hy 

datclyk e. n opening m de aarde oj rund maakt, als 

hy daar bnyten getrokken is. Op die'tyt huygt hy 

fyn rug heel krom, en fyn buyk maakt hy hol als 

een halve cirkel, op de wys ais ik hetn afbeeide ten 

naajlen by. 

Het qeheurt veelmaal .dat de Rund en het hout 

daar deefe Wurn.en in leeven, ecven als het natte 

hooy aan het broeyen raakt, en dan heel heet wortt 

daar deefe Houiwurmen egter niet naa vraagen , 
want hoe het warmer is, hoe jy haar daar beeter in 

houden; enjy fn danookveelgefinderenfrijfcher, 

als ook radder, en ft erker vm haar by tende , wan¬ 

neer men fe hart aantaft; hoewel anders defe War¬ 

me fi niet quaataardig fyn, maar gemakkelyk om 

te handelen. 

Terwyl de Homvturm van kleen tot groot aan- 

groeyt, joo komt hy eenige malen, als de Syaewur- 

men, te vervellen: dan hoe veelmaal dat gefhiet, is 

van my nog niet ondervonden. Eer fy vavellen, 

fbo reynigen jy haar, op de manier der c^y de wurmen, 

van alle haar vuiligheden; en met haar lichaam, 

druk- 
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tïs fuis prius liberat, tumque corpore fuo ni-j drukken fy een holligheid in de itat dé ^ cm foo veet 

xum faciens foveam in terra effingit, ut,fepara- 

to haerens in domicilio, exuvias tanto commo¬ 

dius queat abjicere. Verum admirabilius nihil 

in rerum natura ufurpari oculis pohe mihi vi¬ 

detur, quam horumce atque omnium aliorum 

Vermium cutis mutatio. Unde profedto fum- 

mam res haec meretur confiderationem , atque 

digna ell, quae fpecimen miraculorum Naturae 

adpelletur; haud enim fimplex tantummodo ex¬ 

terna Cutis cft, quam Vermes hi, inltar Serpen- 

tum, exuunt: imo vero & Gula, & pars exi¬ 

gua Ventriculi, 6c Inteftini redii fuperficies in¬ 

terna tum temporis cutem mutant. Qiiin nec¬ 

dum fatis miraculorum: namque eodem tem¬ 

pore aliquot etiam centenae Pulmonales Fiftu- 

lae, intus in corpore Vermis, fubtilem lingulae 

teneramque deponunt pelliculam: hae vero pel¬ 

liculae deinde in odlodccim cralllores, 6c quali 

contortuplicatos colliguntur funiculos aci aaa 

<303!, ab utroque exuviarum latere novenos^ 
quitum limul, quando cutis exuitur, per octo¬ 

decim Fillularum Pulmonalium apertiones paul- 

latim 6c leniter c corpore elabuntur,apicibus fuis 

furfum, verius caput, dirediri. Praeterea duo 

adhuc utrinque Fillularum Pulmonalium rami, 

• minores, pundlis tamen Refpiratoriis carentes, 

exuvias quoque deponunt 1?i». Ulterius eodem 

etiam tempore fingula odlodecim Pundla Refpi. 

ratoria dehifcere atque diduci obfervantur. 

Quodli autem exutos Fillularum Pulmonalium 

funiculos fubtili quis acicwla ab invicem disjun¬ 

git, omnes is harumce Fillularum propagines at- 
€ccc. que ramificationes cccc^ ipfamque carum in- 

fuper ex annulis compolitionem, quam didin- 

dlillime conlpicict. Cranium porro itidem tum 

ï.i.3. in tres partes finditur i. 3. Pars ejus me- 

dia Dentes qui renovantur atque excutiun¬ 

tur, ollendit : inter hos in medio depolitum 

e. cernitur Labium e 3 utrinque ad latus vero 

ƒƒ. CornuaTT’extant: retro Labium deinde videre 

cll Cranium in acute convergentem trianguli 

velut apicem filTum 3 cujus utroque a latere re- 

gg. liquae binae Cranii tripartiti portiones gg con- 

fpiciuntur. Antennae aculeatae quoque mu¬ 

tantur 3 ipfifquc etiam de Oculis pellucida quae¬ 

dam membrana abllrahitur: id, quod in Serpen¬ 

tibus, cum vernant, pariter ufu venit. Exu¬ 

viae praeterea ferias monllrant aperturas, in qui 

te geinakkelyker in een feparate wooning haar vel 

Uyt te trekken. Dem niet vervoonderlyker dunkt iny 

m de Natuur te kiinnen met ogen aanfehout veerden^ 

als het vervellen van deèfe en alle andere Wilrmen, 

Hierom is du een faak' die ten alderhoogflen naden» 

kelyk is ^ en die een proeffiuk van de veonderen der 

Natuur kan genoemt nvorden : Want het is het fan» 

pele Vel niet alleen ^ dat fy gelyk de Slangen afftroo» 

pen: maar ook de Keel ^en eenveeynig van de Maag i 

en het binnenfte van den Endeldarm verv)i(Jelt van 

vel op die tjt. En niet alleen bemerkt men deefè 

voenderen, maar felfs eenige honderden van Longpy- 

pen die jlruopen binnen in het lichaam van dé 

Wurm een dun en tenger vliesken van haar af. En 

deefe ajgefiroopte vlieskens der Longpypcn die fet 

men dan tot agtien dikke ., en als te famen gejiren» 

gelde, koordekens vergadert voorden aaa aaa aaa ^ 

viaar van men aan vtecrjyden van het vel negen [ieti 

dewelke met de huyt te gelyk, door de agtien ope- 

ningen van de Longpypen, en met haare punten om 

hoog en naa het hooft toegekeert fande, allenxkèns 

enjaftelyk uyt het lichaam gleyten. Van gelyken pet 

men nog twee takken der tong aderen , die kl een der 

zyn, haar aan wéerfaden vervellen bb, maar de¬ 

welke geen Luchtpypen hebben. En foofet men dat ook 

op defelvé tyt alle de- Lüchtopeningen van malkande- 

ren fplitfen en fcheyclen. En als men met een fuh- 

tiele naait de uytgctrokkc ' koordekens der Longpy» 

pen van een jeheyt, po pet men feer diflinB allé 

haare takken en ramific allen cc cc, als ook hoe fy 

uyt ringekens bef aan. Voorts won het Bekkeneel 

van gelyken in drien i. a. gedeelt. In het mid-^ 

delf e gedeelte fet men de Tanden d d, die vernieuwt 

en uytgefchooten Worden ; in haar midden betnerkf 

7nén de afgeleyde lip t,en aan weerjyden ff Hoor» 

nen, en agter de Lip fiet tJien het Bekkcjteel in een 

[pits toelopende driehoekige punt gefpleeten. Ett 

aan weerpden fyn de andere twee gefpleete dee» 

len van het Bekkeneel te pen gg. De gedoomdê 

Spiesjes worden ook verandert , en felver van dé 

Ogen wort een doorfigtig vlies afgetrokken da • 

ook tn de Slangen , als zy vervellen , gebeuft 

b. bus Crura/;»defixa fuere. Infuper & divifiones, Voorts fet men ps openingen in het vel, waar in 

rugae, atque foveolae cutis ctiamnum confpi- de Voeten h gcfeeken hebben, als ook de ver de» 

(j. Guae funt. Quina partepollica ?, qua in unum 

convolutum 6c complicatum ell fpoliiim, Inte- 

ftini 

lingen, rimpelenen, kuylkens in het vel. Agter aan i 

fet men hetVel wat in een gewonden, en geploojt té 

li ii 

I' 
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ftini rc6tl dcpofitatïi tunicam adhucobfcrvarclicet 

exuvitis ipias accuratius examinanti. Porro nota¬ 

bile eft,quod hifceCoiT: exuviis adfixum maneat 

Cranium : cum contrarium in Bombycibus obti¬ 

neat jutpote quorum Cranium femper ab exuviis 

fecedit, nifi lubpoftremacims mutatione, quando 

in x4uieliam five Chrylallidcm abit Bombyx. 

Caput Dcntefque Coffi recens cutc fua exuti, 

tum temporis albicant, mollefque & flexiles 

funt; qui alioqui conrea imo & oflea duritie 

gaudent: ut hinc nc ferrum quidem mordere 

dubitet Vermis laccflitus. Quidnam autem 

in Verme tandem revera efficere queat ift- 

haec Fillularum Pulmonalium cutis mutatio, 

poftmodum patebit j quando fimulpaullo liquidius 

expoliturus fum, quod plures, quam oólodecim, 

in Coflb dentur rami principales Fillularum 

pulmonalium : quemadmodum etiam in Bom¬ 

bycibus obtinet. Imo in Crabronis Verme vel 

cxtrinfecus quoque videri potell,quod is viginti 

Pundlis Refpiratoriis gaudeat. Verum ad Ana¬ 

tomen Coffi progredior. 

CAPUT III. 

Anatome CoJJi. Modus quo is interfi¬ 

ciendus efi. Sanguis ejus^ Cor, Pin¬ 

gue ^ Fifiulae Pulmofialesy Gula, Ven¬ 

triculus 5 Medtdla Spinalis, Nervus 

recurrens. Cuoufque edulis fit Cojfius. 

Cuanam ratione coyidiri is queat. Plu¬ 

res infuper rariores ohfiervationes fifar- 

firn interferuntur. 

VAriis atque multiplicibus utor encheircli- 

bus ad ColTorum Anatomen commode 

inltituendam ; prout varius ell, quem mihi 

conllitui, fcopus. Omnium tamen frequen- 

tiffime foleo hunc in finem Vermem Spiritu 

Vini enecare , aut aqua pluvia paullo plus 

quam tepida fuffocare, atque poli horas ali¬ 

quot inde rurfum protrahere : ita enim non 

folum omnes is motus fuos amittit, verum 

etiam fibrae ejus motrices mufculofae dein¬ 

ceps haud amplius lele contrahunt; quarum 

contraftio alias fedlioni plurimum incommo¬ 

dat. 

Cute difeifla v. g. in dorfo, (ubi Cor locatum 

cll,quod peruniverfum dorfum ,infi:ar oblon¬ 

gi canalis, fefe extendit, 8c circa ultimos an- 

iiulos,in modum vaforum Lymphaticorum ,no- 

dofum apparet) ilico, pollquam e vulnerefan- 

guis, qui aquofus humor vel ichor eft, efflu¬ 

xit. 

IMERDAMMII 

/yn. Alwaar men dan nog den 'verv.elden En¬ 

deldarm Jien kan in leven. Wanneer nu dit 

vel (ifgejiroopt wort , foo blyfi het Bekkeneel 

daar aan vafi, dat contrarie in de Sjdezvnrmen toe¬ 

gaat, alwaar het Bekkeneel altyt van het vel gefe- 

pareert wort, ten fy in de laatjie vervelling, wan¬ 

neer hj een galde Popke wort. Het Hooft en de Tan¬ 

den van defen vervelden Houiwurm fyn op defe tyt 

wit, huygfciam en weck, daar fy anders foo hart als 

hoornheen fyn; ontfiende fig de Wurm ook niet inyfier 

te byten, wanneer hy geirriteert wort. Wat nu ey- 

gentlyk dit vervellen der Longpjpen mstter tyt in 

de Wurm kan te weeg brengen, fal ik hier naa af¬ 

handelen , alwaar ik wat klaarder [eggen fal, hoe 

dattey meer als i8 hoofttakken van de Longpypen 

fyn; dat ook in de Sydewurmen Joo is: en in de 

wurm van de Hor (fel blykt felfs van huyten , dat 

daar 20 Luchtpypen fyn. Maar ik gaa over lot 

haar ontleeding. 

HET III. HOOFTSTUK. 

De ontleeding van de Houtwiirm. Hoe 

men hem doodtj fyn Bloet, Hart, Vet, 
de Longpypen, de Keel, dc Maag, het 

Ruggenmerg,de weeromlopende Senuw. 

Wat gebiTiyk de Houtwiirm om teee- 
ten heeft. En hoe men hem kan balfe- 
men: metveele rare tuilchen gevoeg¬ 
de obfervaticn. 

OM defe Wurmen hequaam te tmtleeden, ge- 

hruyk ik verfcheyde en menigvuldige manie¬ 

ren , naa de inteniien die ik dan heb. De gtmeen- 

fle, die ik gthruyk , isdt Wurm in Brandewyn te 

dooden, of die in regenwater wat heeter als laauw 

te doen verdrinken, en na eenige uuren tyts daar 

weer uyt te trekken. Waar door hy dan niet alleen, 

alle fyn beweeging verliefl,maar ook de Mujculeuze 

bewegende Vezelen en contraheeren haar dan niet 

meer: dat anders een fier groot belet inde Ontleding 

is. 

Het vel geopent hebben de, by vóórheelt op de rug, 

{daar het Hartgeplaatjl is, het welk den ganfehen 

rug als een langwerpige canaal doorloopt, en fg 

omtrent de laatfte ringen knoppig vertoont, als de 

lymphatique vaten doen) foo fict men datelyk naa 

het uytlopen van het Bloet, dat een waterige vog^ 
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BIBLIA NATURA, 

xit, Fibrac motriccs Aniinulorum a in confpe- 

ctum prodeunt; quae vifu fane pcrquara mi¬ 

rabiles lunt, cc vix ac ne vix quidem probe 

delcribi aut figuii exprimi queunt : feruntur 

enim fupra fe mutuo, ab alio ad alium annu^ 

Ium, dudlu redlo ^ traufvcrfo, obliquo ^ ad de- 

cuffim, aliaeque aliis longiores, craffiores, aut 

tenuiores ; prout modo citata icone quo¬ 

dammodo repraefentare fum conatus. In nullo 

tamen Infedtorum elegantiores funt mufculi, 

quam quidem in Cochleis juti in harum hillo- 

ria efl: videre. 

Juxta totam Cordis in Coflb longitudinem 

fimilesquoque Fibrae motrices collocatae funt, 

quae ipfi Cordi inferuntur, idque , ceu toti¬ 

dem diverli funiculi , aperiunt atque contra¬ 

hant. Cor externa facie nonnili tubulum re¬ 

fert membranaceum, oblongum èü; qui circa Ca- 
|'Ut angufliflimus eft^», itidemque circa me¬ 

dium corporis, nodi inftar, coardlatur, & rur- 

fus ampliature, tandem vero poilica parte, 

fub annulo decimo tertio, quam ardtiilime 

coit d. Ab utroque Cordis latere nigrefeentia 

quaedam pundta cernuntur, inaequalia , quae 

faciunt, ut Cor, ex fe pellucens, tanto diftin- 

dlius confpicuum fit. 

Quodfi deinde paullo amplior fiat incifio. 
Pinguedo fefe offert ex infinitis conflans glo¬ 
bulis minutifiimis, velut arenofis b-^ qui^ nii- 

crofeopio confpecii, cx aliis iterum, innume¬ 

ris, minoribus, particulis compofiti cfle viden¬ 

tur. Omnes hae particulae fubtilifiirais atque 

pelluceniibus innituntur membranulis five tu¬ 

nicis aajqme modis multiplicibus per Vermem 

diftributae funt, fuaquemultitudine & diverfi- 

tate confpedlui partium internarum quam ma¬ 

xime obftani. Porro fi haec Pinguedo ope 

microfeopii perluflratur , Fiftulae etiam Pul¬ 

monales bb per eam difeurrentes apparent, at¬ 

que ipfum pingue inftar minutarum particula^ 

rum oleofarum, globofarum r c, intra albas par¬ 

ticulas fphaericas, membranaceas, natantium, 

fefe exhibet. Ubi autem Coffi axungia, tenui 

vitro excepta , fuper pruna cineribus fuis ad^ 

huc fcpulta reponitur, tunc affando oleofa inde 

cxfiidat materies, alba, fat copioftj quae pa¬ 

pyro illita idem, quod alia oIea,efficiti in ignem 

vero conjedta lucide ardet: unde cx omnibus 

hifce indiciis ver^m pinguedinis naturam ci inef 

fe colligo. Pingue hoc nequaquam regulari, 

fed varia gaudet figura, illis propemodum fimi- 

le Veficulis pneumaticis, quas in Alarum va¬ 

ginis poftmodum delineabo: id, quod interim 

non- 

S 

tighiid of khov is ^ de Vezelen.^diédé kringen heWèe^ 

gen a, dieJeer wonderlyk om te hefigtigen zyn, en 

feer qualyk kunnen befchreeven, of ook afgeteekent 

worden-j leant fy loopen over malkanderen van de 

etne ring tot de. a^tdere, dan regts, dan dvoars, dun 

fchiiyns, en dan weer kruys wys over een ; fjndê 

de eene langety dikkeren dunder als de andere ^ 

dat ik eenigfns getragt heb af te heelden i In geen 

van deefe kleene Dierkens fyn de Mufculen aardiger 

als in de Slakken, als aldaar naa te fien isi 

Langs het gtheele Hart van den Hoüt'toürm Jyn 

ook diergelyke beweegende Vezelen geplaatfi , dié 

menfet dat het felve ingeplant worden, en dat open 

en toetrekken., als door fodyeele verfcheydene koorde-^ 

kens. Het Hart uyterlyk aan te Jten is niet als 

een vliefg langwerpig pypke a; omtrent het Hooft 

is het het nauwjie geflooten b, als ook omtrent het 

middeljïe vm het lichaam ; daar het fg knoopsge^ 

wysjluyt, en weer verwyt c. Enten laatflen,fio 

fluyt het fg hy de dertiende ring van agteren heel 

nauw toe d. Aan weerjyden van het Hart fet 

men eenige fwartagtige en ongelyke fiippeltn , de~ 

welke, alfoo het Hart heel doorlugtig is ^ dat fek 

ve foo veel kennelyker en fgthaarder maaken. 

Als men nu een weynig meer opening maakt, 

po vertoont fg hetVet fefaande uyt oneyndige klee-^ 

ne klootkens als fandekens b, dewelke als men met 

een vergrootglas hef et, foo ontdekt men , dat fe nog 

uyt ontelbaare kleender deelkens famen geflelt fyn-= 

Alle deefe deelkens hebben haar fondament op feet 

fubtiele doorlugtigevlieskens,ofvellekenstL^, DeweE 

ke menigvtildiglyk in de Wurm verfpreyt Jyn , en 

ifgt van de inwendige deelen door haar veel¬ 

heid feer beletten. Als dan dit Vet met een ver¬ 

grootglas heften won, foo fiet men daar oek in de 

doorlopende Longpypkens hh , en het waaragtigé 

Vet felve vertoont fg als kleene rondp olieagtigé 

deelkens cc, die in de witte globeuftge deelkens 

[wemmen. Als men nu het Vet van de Houtwurm, 

ep een dun fiuxken glas legt, en dat op een koot 

vuur plaatfl, daar den afch neg op fit ,foo braat daar 

een elieagtige witte fibfantie uyt, en dat in quan- 

titeyti als men die op een papier flrykt, foo doet 

fe daar het felve efeli op , dat andere oliën doeUi 

En werpt men fe in vier, foo hrant fe helder % 

dat my dan alle tekenen van Vet fyn. Dit Vet is 

niet regulier, maar van verfcheyde figuuren , op 

de manier bekans, als de Lucht-blaafen , die ik in 

de febeede der Vleugelen Jul afheelden t maar dit is 

li ii 2. 
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nonnifi ratione divifionis pellucidarum illarum 

tunicarum , quibus, ceu fundamento, pingue 

fuftinetur, inteilcdtum velim: caeterum enim 

pinguedinis ipfius figura communis fphaerica 

eil. In Bombycibus tamen, quorum pingue 

flavum eft, vel maxime irregularis id figurae 

apparet. Ubi ulterius ope microfcopii, objedla 

plufculum augentis, didta Pinguedo examina¬ 

mur, emaculati ea candoris apparet, &pellucen- 

tibus veluti ocellis, hydatidum fere aemulis, 

obfeffa. Scilicet membranulis revera coerce¬ 

tur haec Pinguedo, verumque oleum feu flui¬ 

dum pingue eft: unde etiam, fi acutiflimae acus 

cufpide vulnufcLilum didlis membranulis infli¬ 

gitur, facile inde effluit, ejufque tum gutta in 

aquam cadens haud aliter, ac aliud quodvis pin¬ 

gue , in fupcrficie natat. Dum autem hac ra¬ 

tione fluidum iftud pingue expromitur, albae¬ 

que particulae membranaceae diffringuntur, vi- 

fus inde admodum obfufeatur, atque aqua, tan- 

quam ab immiflo amylo aut calce, turbida red¬ 

ditur; quandoquidem Pinguedo illatum in mul¬ 

tos fefe grumulos dividit. Attamen pulchrius 

haec in Nympha, quam in Verme, confpicere 

iieet. Animantium majorum Pinguedo, mi¬ 

cro fcopio intercedente perluftrata, itidem minu- 

tiffimis ex particulis conflare aniraadvertituig 

quas quidem , quoniam pellucidae funt, fabulo 

quam proxime flmilcs efle dixeris: interim haud 

tamen adeo vivide tranfparent, atque praeterea 

cjufdem propemodum omnes videntur efle ma¬ 

gnitudinis: id, quod circa fabulum non ita ob¬ 

tinet. Gleba igitur e Pingui conflata haud ali¬ 

ter nifi, ut arenularum inter fe conglutinatarum 

rnaffa, confiderari debet : quauivis particulae 

Pinguis fingulae fuis contineantur membranulis, 

quae, cura Pingue liquatur, omnes diffringun¬ 

tur , atque in fundum fubfidunt. In Vitulorum 

& Ovium rudimentis exiguae hae pinguedinis 

particulae, vel abfquemicrofeopio quoque,nu¬ 

do oculo adparent: quum enim tanta earum co¬ 

pia ibi non detur, hinc obfervari facilius pof- 

funt. 
Verum progredior. Quemadmodum igitur 

pingue iftud confpedlui partium internarum val¬ 

de obftat ; ita vel tanto magis etiam augetur hocce 

impedimentum ab accedentibus Fiftulis Pulmo¬ 

nalibus : hae etenim, ultra quam verbis exprimi 

poteft, eleganti multiplicique modo, odlodecim 

ramis principalibus per Vermem diftribuuntur; 
quiramiapundlisRefpiratoriis exorti, in innume¬ 

ros deinde ramulos,Sc propagines laterales, fefe 

difpefcunt. Unde nulla omnino in Verme datur 

pars, 

M M E RD A M M11 

u verjiaan, ais ten aanjien van de ‘verdeelln- 

gen der doorlugtige fondamem-vltejen, daar het Vet 

vp fit. Want anders is de gemeene figuur van iet 

P'ct felve rontagtig. Maar in de Sydevommen ■> 

daar het Vet geel is, fchynt het feer irregulier. Als 

men dan met een vergrootglas, het ohjeB redelyk ver.- 

grootende, dit Vet hefiet, Joo vertoont bet fig helder 

wit,en als met doorfigtigc oegkens hefet, die als Wa¬ 

terblaasjes haar vertoonen; dan het is in der daat in 

vliesk ens hejlcoten, enfelveis het een vloey haar Vet, 

ofi Olie: dat men ook met de punt van een Jeer Jpit- 

fe naait daar ligtelyk kan doen nytlocpen; en het 

welk Joo men in een droppel water laat vallen, dan 

even als ander vet daar hoven dryjt. '1 crwjl n.en 

dit Vet doet uytloopen, en het witte vUeJigc gedeeV 

te van een hreekt, foo verdonkert dat hetgejigt, al- 

foo het fig dan in vecle hroxkins verdeelt , en het 

is als ftyjjelcj kalk , dat het water troebel maakt. 

Dan dit is heter te Jien in het Popken als in de 

Wurm. In de groote Dieren , als men daar het vet 

met een vergrootglas hefiet, foo blykt het van ge- 

lyken uyt feer kleene deelkens te hefiaan, die niet 

heter als met het fiant kunnen vergeleeken worden » 

en dat om haar doorhigtiheid, die nogtans dofiagtig 

is: behalven dat ook alle deefe deelkens haar haajh 

even groot vertoonen , dat omtrent het fiant geen 

plaats he^t. Soo dat dan een klomp Vet niet an¬ 

ders als een klomp /amen gehakke Jant moet ge- 

confidereert werden: hoeveel yder deelke Jyn vlies 

heeft, dewelke, als het vet gefmolten wort, alle Irce- 

ken , en op de gront neerjakken. In de begintfeUn 

van Kalven en Schapen vertoonen haar deefe kleene 

deelkens van het Vet, felfs fonder vergrootglas, aan 

het oog , want alfioo hel daar foo menigvuldig niet 

en is, foo is de ohfiervatie daar ligter. 

Maar om ■ voort te gaan ,gelyk dan dit Vet het ge- 

figt der inwendige deelen feer beneemt, foo wort dat 

nog te meer gedaan, van wegens de Longpypen, die 

daar by komen , en op een onuytjprekelyk aardige 

en menigvuldige wyfe,haar door de Wurm, met i8 

principale hooft takken, verfipreyden • die van de 

punten heghmen , en haar alfioo in cntelhaare 

taxkens , en fy-taxkens komen te vercleelen. Soa 

datter geen deel in de Wurmen is, dat niet eeni- 

ge van deefe lugt-takken verkrjgt. Sclfs gaan (y 

tot 
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pars, ad quam non aliquot harumce propaginum jhf de Spieren , de Hcrftnen, en Sennèn, deroel'ke 

aërifsraram- protendantur. Quin vel ad Mufcu- 

los feruntur j ad Gerebrum, ad Nervos, quo¬ 

rum minutiffimae ctiam diviiïones tubulis aeri¬ 

feris inftrubtae funt. Qiiapropter Vermis ifte, 

acque ac reliquae Infectorum fpecies, multo 

fane magis vi fubtilis aëris fuftentari videntur^ 

quarn quidera martima omnium & fanguine 

ditillima Animantia: nifi forte quis llatuendum 

putet, quod in his aër pulmonis interventu 

fanguini immifeeatur, atque cum hoc per arte¬ 

rias ad omnes corporis partes deferatur: quae 

quidem opinio haud adeo improbabilis eft. 

Omnes Fiiluke Pulmonales in Verme redtae 

funt nullifque veficulis interruptae: in Scai-a- 

baco enim tantum obtinent veficulae. 

At miffis tantifper hifcc Fiftulis , reli¬ 

quas nunc partes paullo accuratius expo¬ 
nam. Has inter primum fefe offert Ven¬ 

triculus j qui quidem tum demum optime in 

fig.xi.fe confpeftum- prodit j quando univerfa Vermis 

catis fcblione aperitur aaaa. Tum vero 

patet, ab eo tantum non totum Vermis cor¬ 

pus occupari. Gonfeat is aliquot tunicis , fi- 

bi ifque motricibus circularibus, quibus con¬ 

tenta ejus moventur , gaudet. Praeterea nun¬ 

quam non (nifi quando exuvias ponit) com- 

raorfo vcl commanducato ligno & Rhoe di- 

ilcntus atque repletus invenitur : unde cft, 

quod caerulefcens aut quandoque etiam rubel¬ 

lus appareat; quandoquidem contenta per tu¬ 

nicas ejus tranflucent. Ventriculus hic , qua 

i. ab Ore principium fortitür , Gulamque b con- 

flituit, anguftiffirnus eft ■ at paullo poli in roa- 

jcrem difpanditur capacitatem, donec fuperius 

ilium orificium five Stomachum didtum effi¬ 

ciat. Ibi vero a parte antica Ventriculus c. in 

Tab. 
Xxvn 

&aca. 

ambitu fuo, feptuaginta circiter obfeffiis cft 
Particulis Ad dentiformibus, quarum aliae aliis 

longiores funt. Hae Particulae in fex ordines 

i.z. diftribuuntur ; quorum duo fuperiores i. z. 

fuis apicibus antrorfum fpedtant j reliqui autem 

3 4 j.ö". quatuor 3. 4. 5. 6. circa Ventriculi inferiora 

^ confpicui, apices fuos partim ad anteriora e, 

y partim pofteriora verfus /, direftos monftrant. 

Omnes Vero hi Tubuli firaili fefe modo in 

Ventriculum aperiunt, quo in Pifeibus Ap¬ 

pendices , five l^ancrcas in Inteftinum , Ventri¬ 

culo proximumj patet. Haud tamen heic di- 

00^ hi haar alderkleenfle 'verdeelingen 'met Löng‘= 

pypen verjien 'worden. S00 dat deefe Wiirm , ais 

ook de andere [horten van InfeBen , veel meer met 

fubtiele lacht fchynen onderhouden ie 'worden, als 

de üldergrootfle en bloetrykflc Dieren ; ten Jy dat 

men fou willen feggen , dat de lucht aldaar fig door 

de Long met het bloet communiceerde, en dat het 

door de Arteriën tot alle de deden overgevoert 

wiert; dat niet envoaarfchynelyk is. Alle de Long~ 

Pypen in de Wtrrm Jyn regt, en fonder blaaskens j 

als maar in de Tor plaats heeft. 

Maar deeje Pypkens een weynig verUtende , foé 

fal ik de vofdere deden wat nader gaan voorjlèllen ^ 

waar van ons eerfi de Maag voorkomt, die men 

niet beter (ten kun, als dat men het ganjehe vel 

van de Wurm open fijt a a a a. Als dan fek 

men , dat defelve ten naafien hy het gan* 

fche lichaam van de Wurm vervult. Deefe Mmg^ 

gelyk hy uyt eenige Vliefen hejlaat j en ook 

circulaire bewegende Vezels heeft, die Jyne f«- 

nerlyke ftofe beweegen , is altyt (ten fy als 

hy vervelt) met gehecten of gekant hout en rund 

opgefpannen en vervult .- waar door hy dan fg 

blaauwagtig , of fomtyts ook wel rootagtig van 

couleur vertoont, dat alles door Jyne vliefen 

heen fchynt. Deefe Maag , daar hy van de Mont 

begint.) en de Keel b maakt, is feer nauw , dilate¬ 

rende fg een weynig daar na in een grooter hollig¬ 

heid , tot hy de bovenjle Mont van de Maag maakte 

Alwaar de Maag c voor aan met omtrent feventig 

tantgewyfe deelkens ó-d in fyn ronte hefetis; fyn- 

de de eene langer als de andere, ef^ in fes ryen 

verdeelt, waar van de twee bovenfie i.z. met haare 

punten naa voor en fen, en de andere vier 3. 4. 

die van onderen aan den Maag te fen fyn, diefteQ 

eendeels haare punten na voorent, én eensdeels 

na agteren f. Deefe pypkens hebben alle haare ope« 

pening in de Maag: even op die wyfe als de Aan- 

bangfels , of het Ahleefch in de Vijfchen, haaré ope- 
xero, auod horumce Tubulorum alius aluin-, . . , , j j . 7 

^ , , • A,-,, 1 • r fningemn het Ingewand , dat op de Mauff vol 
feratur 5 quemadmodum 111 Afello obtinet: fedi . _ . . _ *> 

id tantum volo, quod fmguli Tubuli fepara- 
tim fefc in Eepbyfin aperiant 5 prout in SaL|^<? fi het andere opent, als in de Kahbeljad 

raone 

Niet dat ik wil feggen, dat het eene pyp- 

het andt 

Kk kk ■ plaats 
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mone Pifce praeprimis eft vidcre , in quo Pan-' 

^ ^ creas ultra fexaginta peculiaribus atque diftin- 

XXVII. tubulis in Ecphyfin patet. Paullo magis 
%. XI. dcorfum Ventriculus aliis adhuc visintiêc du- 
^ XI I ^ 

obus Tubulis^, albefcentibus , glandulofis, 

confpicuus eft, qui fuis apicibus verfus pofte- 

riora fpcclant. Tandem circa infimam Ventri- 

culi regionem ^ , proxime fupra Pylori princi¬ 

pium, rurfus triginta ejufmodi obfcrvantur Tu- 

buli zi, itidem inaequales, aliique aliis brevio¬ 

res ,- qui oblique ibidem 6c introrfum dever¬ 

gentes fiti funt : aperiuntur & hi ibi loci in 

Ventriculum , fuifque apicibus antrorfum fpe- 

dtant. Quod fi media tubulorum deferipto- 

rum feries de Ventriculo defringitur, Trepa- 

ni coronam ii referunt. Altero latere , quo 

Ventriculus in Vermis ventre rccubat. Tubuli¬ 

que verfus po (feriora diredti funt, Sutura pe- 

ƒ• rineo fimilis jT ipfum diftinguit. Praeterea 
. etiam infinitae huic Ventriculo inferuntur Fi- 

ftuiae Pulmonales. Ab utroque tandem Ven- 

kkJkL triculi latere nonnulla infuperVafcuki^’X'yf/t, per¬ 

quam eleganti Sc concinno modo, collocata funtj 

quacVaricofa ego & Crocea adpellabo, Clarif- 

fimi Malpighn premens vcftigia, qui in fuo 

de Bombycibus tradlatu, nunquam fatis laudan¬ 
do, ejufmodi vafcula tali nomine impertivit. 

Qua Ventriculus circa Pylorum definit, angu- 

/. ftum cernitur £c breve Intcftinulum l , quod 

in amplum crafiiimquc, admodum capax , fed 

m. breve, Inteftinum m dilatatur , Colon haud 

immerito adpellandum : fimilis enim id eft fa¬ 

bricae , ac Inteftmurn Colon in Homine. In¬ 

teftinum hoc plerumque mire infardtum repe- 

ritur excrementis , quae cura Glirium fterco- 

ribus, quoad figuram, conveniunt. Atque in 

ifta hujus Inteftini tantopere diftenti craflltie 

ratio fita eft, ob quam poftrcmi Vermis an- 

nuli adeo , uti ante diximus, ad laevorcm 

fplcndorem ufque didudli funt. Accedit, quod 

(quandoquidem Vermis nullam circa haec loca 

colligit pinguedinem) argentei coloris Fiftulac 

Pulmonales, hoc fuper Inteftino diftributacj 

quam pulcherrime heic per cutem tranfparen. 

tem pelluccant : cujus equidem fpedlaculi ele¬ 

gantia vel ideo etiam tanto infignior eft, quia 

didtum Inteftinmn ex purpurafccntc cacru- 

lefcit. Mox memoratae Fiftulae Pulmonales 

nn. nn utrinque c Pundlis Refpiratoriis verfus mo¬ 

do deferiptum Inteftinum tendunt, atque fu¬ 

per eo aeque, ac fuper extremitate Ventriculi, 

Redloque Inteftino , fefe diftribuunt. Caete- 

ras Fiftulas Pulmonales heic repraefentare prae¬ 

ter 

plaats heeft; jnaar yder pypke opent fig hejonderlyk m 

de zo genaamde tvtaeljvingerige Darm,ais in de Vifeh 

de Salmvoornamelykte Jtenis^alnnaarhet Alvlces met 

in de Jeflig hefondere en diftin&e pypkens Jig in dien 

Darni opem. Een iveynig lager aan de Maagh 

volgen nog vwee en twntig andere glanduleufe 

voitagtige pypkens g, die met haare punten naa ag~ 

teren fien. En heel om laag van de Maag h, effen 

boven daar de Portier begint, jynder nog dertig te 

fien ii, die ook insgelyks van maakfel fyn,cn deeene 

korter als de andere voefende, foo fyn fy jehuynag. 

tig en invoaarts neergaande aldaar gcplaatfi. Defel- 

ve hebbeniook daar ter plaat(e haare openingen in de 

Maag, en fien met haar Punten na voren. Als men 

de middelfte pypkens van de Maag afbreekt, foo 

vertonen haar defelve , als de kroon van een fTre- 

paan. Aan de ander fy de, daar de Maag in in de Buyk 

van de Wurm rufl, en de pypkens na agteren fien , 

heeft feeen naat als eenBil-naad f. Nog is dcefeMaag 

verfien met oneyndige gcinfereerde Longpypen. 

Aan voeerjyden van de Maag fyn nog feer aardig 

en ordentelyk geplaatjl eenige Vaatkens kk, die ik 

opgefwolle en fajjraanverviige fal noemen, en dat 

navolgende den Heer Malpighius , die diergelyke 

Vaatkens, inzynnoit volprefeBoek van de Sydevour-^ 

men, foo genoemt heft. Daar de Maag by denPortier 

eyndigt, fiet men een natm kort Darmkenl^ dat in 

een gr ooien en dikken darm, heel veyt, maar kort ge- 

dilateert voort m , en bequamelyk de dikke darm 

kan genoemt voor de,n, van vo egens de overeenkoming 

van fyn Jlru&uur , die Jelfs op die voys als in de 

Menfchen is. Deefe darm is gemenelyk voonder 

dik van vuyligheden, die in haar figuur met de 

Rotte keutels overeenkomen. Door reden van deefe 

dikke opgefpannentheid des darms , foo vertoonen 

haar de laatfle ringen van de Wurm foo glinfterent 

gefpannen, als te voor en gefegt is. Waar by nog 

komt, dat,al f de Wurm hier omtrent geen Vet heef 

dat haar de filvere Longpypkens dan feer aardig 

door het doorfigtige vel daar op vertoonen: het 

voelk nog te cierelyker fiaat, alfoo de couleur van 

deefen darm purperagtig blaanvo is. Deefe Longpyp ■. 

kens nn fiet men aan voeerfyden uyt de luchtope- 

ningen tot den befchreeven Darm gaan, en haar daar 

op verfpreyden, als ook op het uyterfie van de Maag^ 

en 
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a. 
Tab. 
xxvni. 
%. I. 

XXVII. termiii, ut reliqua odo earundcm orificia 0000, 

%• in fitu naturali, 6c prout fe habent, cum pin- 

i 'ooo- gue& alia omnia impedimenta ablata fuut, ex¬ 
hibere pofiem. Didum Inteftinum, fado fle¬ 

xu , fefe paullatim verfus Ventriculum recur¬ 
vat , ibique in anguftiorem definit canaliculum, 

qui reda fub co ficus eft p , mihique Intefti¬ 

num Redum audit; quia & figura, & infertio- 

ne , êc ufu, cum hoe convenit. 
Medullam Spinalem heie opinabar ita, uti 

in aliis Infedis, fefc habere. Verum poftea 

duos aperiendo Vermes, qui mihi ab anno prae¬ 

terito reliqui erant, animadverti, Meduliam 

hoc inVerme non folum ab aliorum Infedo- 

rum , fed etiam a Bombycum, Medulla difcrc- 

pare maxime. Quemadmodum enim Medulla 

in Bombyce pluribus c globulis conftat, quos 

Cl. Malpighio totidem vocare Cerebra placuit: 

ita eadem heie, alio penitus modo fabrefada, 

vix ac ne vix quidem ad' tertiam quaitaravc 

corporis incifuram annularem exporrigitur : 

quidquid vero ejus ad reliquos deinceps Ver¬ 

mis annulos protenditur, id omne nonnifiNer¬ 

vi funt inde pullulantes, qui, inftar Solis radio¬ 

rum, perquam eleganter & mirifice femet per 

Vermis corpus diftribuunt, ficque circumja¬ 

centibus partibus, niufculofis, fenfum motum¬ 

que impertiunt. Quanquam autem ejufraodi 

diftributio quoque in Bombyce obtineat; ta¬ 

men Medulla Spinalis ipfa in eo per umverlum 

corpus fefe extendit. Unde Medulla in Coflo 

perbrevis eft; Nervi contra longiores. Poftea 

in Vermiculo minore, quem ex ovulo edu¬ 

caveram , Medullam hanc iterum examina¬ 

vi : verum quia corpus Vermis admodum 

breve 6c coadtum erat, ideo Medulla paullo 
profundius in Ventre fita , nitidiflime tamen & 

perquam diftindle, apparebat. Cerebrum^Cof 
fi, intra caput collocatum , duobus conftat he- 
mifphaeriis, quae compofita unum formant cor¬ 

pus. Anterius quatuor minuti confpicmntur 

Nervuli e Cerebro prodeuntes. Porro e quo¬ 

libet Cerebri latere duo veluti infignes pullu- 

lant Nervi qui, amplum primo hiatum in. 

terfe mutuo relinquentes, paullo inferius dein¬ 

de rurfus in unum confluunt, ibique tum Me- 

dullam c conftituunt. Medulla haec in qua- 

tuordecim velut globulos, quorum tres poftre- 

mi unam quali'y divifionem magis globofam ef- 

ficiunt, dividi poiTe videtur. Porro Nervi ddd 

perquam concinne ex hac Medulla progerminant- 

^ Heic vero nunc notandum eft , quod per 

deferiptum Medullae hiatum Gula, verfus ex- 

en Endeldarm. De andere Longpjpkens heh ik niet af~ 

gebeelt^om de andere agt openingen derfelve 0000 

in haar regte plaats te vertoonen^ en fio ais het Vet^ 

en alie andere beletfelen 'veeg genomen fyn. De 

gejejdcn Darm kromt fig allenxken-s met een hogt 

naa de Maag, alwaar hy in een nauwer kanaalken 

eyndigt, dat tegt onder hem is p, en ^t geen ik den 

Endeldarm noem; als hebbende defilve figuur , in¬ 

fer tie , en gehruyk. 

Van het Rugge-Merg a had ik een concept , dat 

het fielve met die van de andere Infieffen over etn 

quam. Maar naderhant twee Wurmen openende , 

die my nog van het andere jaar overgehleeven waren,, 

fooheb ik bevonden, dat het Merg hier indeefe Wurm 

niet alleen fier veel verjihilt van die in andere 

InfiBen, maar ook van die in de Sydewarmen : 

want gelyk hy aldaar uyt verjeheyde bolletjes be- 

fiaat, dewelke den Heer Malpighius heeft belieft 

fbo veel Herfjenen te noemen; fóo is het Merg alhier 

heel anders van maakfil, en feer fiwaarlyk zig uyt- 

ftrel kende tot de derde of vierde ringwyfe inker¬ 

ving van het lichaam. Al het andere, dat tot de 

vordcre ringen van de V/urm gaat, dat Jyn niet als 

uytjpruytende Senuen, dewelke , als de firalen der 

Son, haar feer aardig en wonderlyk door het li¬ 

chaam van de Wurm verjpreyden, en alfoo het ge¬ 

voelen en beweegen aan de mleggende de el en , die 

muficuleus fiyn , toevoeren. Hoewel dit ook foo toe¬ 

gaat in deefi Wurm, fio is nogtans aldaar het Merg 

felve doorbetganfehe lichaamgeplaatfis 'tgeen alhier 

dan fier kort is; en de Senuwen fyn weer langer. 

Naderhant heb ik in een kleender Wurm ken, dien ik uyt 

fyn ey opgefiokt had , het Merg nog eens naagefien, 

dan alfoo het lichaam daar feer kort en gedronoen 

was ,foovertoondehet Mergfigwat lager in debuyk, 

maar feer net ende diftinB. De Herjenen a van deeje 

Wurm leggen in het hooft, cii beflaan uyt twee halve 

j'pier en, die dan een lichaam dat te famen gezet is 

maaken. Voor aan fiet rnen vier kleene Setuiwkens 

uyt de Herfenen gaan. En uyt yder Jj van deefi 

Herfenen fpruytcn als twee greoter} Senuwen b 

die Pfijehen haar een ruytne fipleet maaken; en een 

weynig laüger lopen fy weer in een, en aldaar maa¬ 

ken jy dan het Merg C; dat als in veertien bolletjes 

fihynt verdeelt te kunnen worden; makende de drie 

laatfte als een verdeeling, die gloheufer is. En 

voorts fprtiyten dan de Senuen ddd feer aardig uyt 

het Merg. 

Hier tnoet men nu weten. dat door de hefchreeve 

fplcct van het Merg de Keel heen paffeert naa de 

Kk kk uyt ter- 
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ternum Vermis Os tendens, tranisat. Atqiie 

kic fane fabrica omnino opus erat : quum e^ 

nini Ventriculus & Gula in Gollo 6c Ventre, 

Cerebrum ‘autem fiipernc in Capite, fita lint j 

Medulla necelTario ad alterutrum latus colloca¬ 

ri debuiffet, nifi foraminCjpcr quo.d Gulatranl- 

meat, pervia foret : quo fic, ut illa corporis 

medium tenere proffit* Quin cavit etiam fapicn- 

tiffimus Arcliitcclus hujufce rimae adminiculo, 

ne, quod alioqui vix potuiffiet evitari, Medul¬ 

la iefe circum Gulam contorquere cogatur. Si- 

mili prorfus modo Gula etiam in Bombycibus 

per Medullae hiatum tranfmigrat: id quod Cl. 

Malpighius tamen ncc figura nec verbis expri¬ 

mit. Is ipfc infuper pauciores quoque Medul¬ 

lae globulos, quam revera in Bombyce dantur, 

delineavit ^ totumque ejus Cerebrum tranfilivit. 

Verum inventis addere facile eft. Qiieraad- 

modum autem Medulla heie inCoffo ffiinel tan¬ 

tum ^ & quidem in principio, diffinditur; ita 

haec ipfa in Bombycibus multoties dehifeit : uti 

optime ^éxioVAVII Malpighius. Praeterea memo¬ 

rabile eft, quod infignes duo Fiftularum Pul¬ 

monalium rami 3 argenteo colore conchaeque 

margaritiferae fplendorc eximii, ferpientino du- 

dlu fuper Coffi Medulla decurrentes confpician- 

tur,qui Nervos e medulla oriundos j ad fubtiliffi- 

masufque divifiones, fuis propaginibus comitan¬ 

tur : quod ipfum etiam in Bombycibus locum 

habet. Quantum quantum igitur Coffi Bomby- 

cifque inter Medullas detur diferimen; Cere¬ 

brum tamen atque pullulantes Nervi in utroque 

rurfds conveniunt. Prae reliquis vero maximam 

heie meretur aniraadverfionem Nervus Recur¬ 

rens ", qui, uti in majoribus Animantibus, aeque 

ae in Homine,Ventriculi principio aliifque huic 

adjacentibus partibus profpicit; ita id ipfum quo¬ 
que in Coflb & Bombyce pracftat. Verum ut, 

quomodo hoc fiat, probe intelligatur; repeten¬ 

dum eft, quod ante dixi, Gulam ab Ore exter¬ 

no, per Medullam ^ verfus Ventriculum tranfire, 

Medullamque ideo,ut Gulam transmittere pof- 

fit, veiuci induas partes divifam viderim Inde 

autem id praeterea boni comraodique proficifei- 

tur, quod Cerebrum fic leniter fuper Gula re- 

quiefeae ^ & emiflbrum Nervorum conneden- 

tiumque Fiftularum Pulmonalium interventu ei 

adnedatur: ut hinc Cerebrum fuperne Gulae 

incumbat, viciffimque Gula & Ventriculus 

Medullae Spinali fuperimpofita fint,atque hanc, 

nullo penitus ofte circummunitam, contegant. 

Cerebrum igitur, modo dida ratione colloca¬ 

tum , in Coflb aeque ac Bombycibus, fubtus c 

bafi 

iiyfcoendige mont van de Wurm: het 'loelk ook feep 

nootfakelyk "veas"ceant alfoo de Maag en Keel in den 

hals en huyk leggen , en de Herjenen om hoog in het 

hooft^ foo fou het Merg aan defyde hebben moeten 

geplaatfi viorden , dat door deefe opening, daar de 

Keel door paffeert, belet 'wort: en foo lejt het in V 

midden van het lichaam : daar anders het Merg 

haar om de Keel [ou hebben moeten omkrommen j dat 

de voorfgüge Manker door deefe [pleet verhoedt 

heeft. Even op deflve uys paffeert de Keel in 

de Sydevotmncn^ mede tnffchen de /pleet des Mergs 

heen, dat de Heer Malpighius egtsr niet afbeelt, 

nog bcfhryft; :en daar en hoven heeft by itog eenige 

knoopkens des Nlergs minder getekent als daar 

fyn, hebbende de ganfehe Herfnen over het hooft 

gepen. Maar het vah niet fvoaar iets hy te doen 

Gelyk nu het Merg hier maareens, en dat in het be^ 

gin, doorgefplitjl voort, fbogefhiet .dat veelmaal in 

de Sydevourmen, als Malpighius fer veel genoteert 

heejti Nog is het aanmerkelyk , dat ‘‘er tveeè 

greote plver coleurige takken, en glMerende als 

Peerlemoer, van de Longpjpen haar heel fiangs- 

gevoys, hoven op het Merg , in de Houcvmrm 

vertonen, en haare uytfprnytende Seniien ook 

tot haar fjnfle verdeelingen continueren. Dat ook 

omtrent de Sydeveurmen plaats heeft. Hoe fier het 

Merg dan hierin de Homvourmvan de Sydevoiirmen 

verfihilt; fio komen de Herfnen en de tijtfpruy tende 

Senuett weer over een. Waar omtrent onder and€~ 

ren ten hoogften opmerkelyk is , de weerkeerende Sc~ 

niiV) tiPewe/ke gelyk hy in degroote Dieren ,als ook 

in de Menfihen,het gedeelte der Maag,en andere daar 

omtrent leggende deeien hegimftigt ,fo doet hy ook in 

den Hotifwiirm, als meede in de Sydewnrm. Maar 

Om dit voel te verft aan, fo moet men herdenken ^ 

dat ik gefegt hebbe, dat de Keel door het Merg 

van den uytvoendigen ment naa de Maag heen paf¬ 

feert j en dat hy om daar door te pajjeeren , als in 

twee gedeelt fihynt., Waar uyt nog een ander nut 

ende gehruyk volgt, te weeten, dat de Herfnenfie- 

telyk op de Keel dan komen te ruften , en door uyt^ 

Je bieten de Senuen , en conne Berende Longpypkens , 

daar op vaftgehegt te worden. Soo dat dan de 

Herfenenvan bovenen op de Keel komen te leggen, 

en de Keel met de Maag die leyt boven op het Rug- 

ge-Merg, die fy bedekken , fonder dat fy in eenig 

been hejlooten is. De Herfnen fo geplaatfi fynde, 

fio fiet men in de Hontwurm, en ook in de Syde- 

wiirmen , tiieee teere Senuwkens , onder iijt haar 

gront 
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bafiiuaduos emittit Nervulos,teneros^quoseCof- 

io ex(dilbsrcpraerento<2ó!. Hi Nervi, Recurrentes 

^ dicli, mox furiurn verius Os feruntur b b-, turn ve- 

ro quam clegantiffime incurvati recurrunt ve, 

atque aliquantum fupra Cerebrum adunati v/, 

nodulum ibi umul conilituunt; ex hoc nodu- 

10 dein Nervus iterum pullulat V, qui fubter Ce¬ 

rebrum delatus, juxta Gulam paullatim verfus 

mfenora defeendens, ad principium Ventriculi 

tendit, ibique, priufquam fuas huic propagines 

ƒ• inferat, alterum nodulum f, priore minorem, 

S. fortirus, poftremo in nervulos rninutiffimos ^ 

terminatur. Hos autem profequi hadlenus non 
potui: quanquam ope fecretorum quorundara 

fecandi modorum mulca in hifce a me pracila- 

ri adhuc pofie confidam j modo temporis haud 

premerer penuria. 

Quandoquidem vero Nervi hi Recurrentes ad¬ 

modum fingulares funt & confideratu quam di- 

gniffimij hinceft, quod eos feorfim, nonnihil 

tamen ultra nativam magnitudinem, in Coflb 

^ repraefentaverim. Proxime fimul adjunxi ico- 

nem exabtiffimam qua Cerebrum Medulla 

Ibh.éfc. Spinalis bbb &c. tum Nervus Recurrens g, 

reliquique progerminantes Nervi, in Bombyci¬ 

bus exhibentur. Duo autem horumce Ner- 

?ƒ'. vorum praeprimis funt pp, ad quos ut animum 

advertat Lcblor, etiam atque etiam velim: 

mirum enim in modum a Vafis Deferentibus 

rr. Tefticulorum Papilionis Bombycis rr perfo- 

rantur ji-. Utrum vero id in hac Animantium 

fpccie ad voluptatem faciat, aliis dijudicandum 

relinquo. Ego Genitalia Papilionis Bomby¬ 

cis juxtim delineavi,fimulquc cum his Nervis 

eadem icone exprefli, cujus, acque ac omnium 

reliquarum figurarum , brevis explicatio iii fi¬ 

ne operis videri poteft. 

Omnes hafcc Cerebri èc Medullae partes 

condiendi methodum oppido raram adinveni, 

cujus ope ipfas quafi corporare, atque nativo 

colore & magnitudine confervare polium-cum 

alias exficcando penitus difpereant. Eam vero 

cum publico communicabo, liquando Anato¬ 

mica mea curiofa ohm in lucem edere adgre- 

dior. Interea plures ejufmodi partes minutas, 

fpeciminis loco , fic condivi j quae quidem, uti 

noiinifi infinita indullria, taediofoque labore, 

inipfis Animalcfilis invefiigari atque examinari 

poiTunt,ita hac ratione conditae vel dilucidius 

etiam , quam in naturalibus fuis corporibus, 

videndas fefe offerunt. 

Pliftoriam meam profccuturus non polTum 

non heic commemorare, quantopere Gallinae 

at- 

gro^if fpruyteÉ^ die ik in de Hóut^mm afgcjkeeden 

bebhe aa. En dan klimmen deeje te rng lopendê 

Senuwen weer opwaarts naa de Mont hh^ deweU 

kc dan /eer cierelyk baar ombtiygen en we'etom loopen 

c c. E-n een weynig boxen de Her/nen loopen fy in 

een d, en maken foo te gelyk een knoopken; uyt deejè 

knoop fat men een Senuw fpruyten e , dewelke dé 

Her/nen van onderen verby loopt, en foo de Keel 

langs,allenxkens na onderen, tot het begin der Maag 

gaat, alwaar, eer hy fyne Semien daar inplant ^ 

nog een knoopken verkrygt f, maar kleender , tot 

hy ten laat/en in feer kleene Senuxokens eyndigt 

g. Dan om deefe te vervolgen, is my voor als nog 

onmogelyk: hoewel men, doormiddel van eenige ver¬ 

borgen manieren van ontleden, hier omtrent nog veel 

doen Jou kunnen, indisn my maar geen tyt ontbrak t 

Maar alfoo nu deefe wederkcerende Senuwen 

[eer raar en confdcrabel fyn , foo is dat ik defeU 

ve apart, en wat grooter als het leeven, in de Hout- 

wurm heb afgebeelt. En ik heb^ daar hy gevoegt 

een /er naukciirigc /guur ^ van dê Herfcnen a « 

en het Rugge-Mtrg bbb, &c. in de Sydeveurmen, 

alwaar ik ook de wederkcerende Senuw g, en de uy t- 

fpruytende Senuen vertoon; waar onder dutter twee 

Jyn pp, daar ik den Leejer ernflig verfoeke op te 

letten , want fy worden van de toebrengende Vaten 

der Zaadhalletjes rr van het Kapelletje des Syde- 

wurms aardig geperforeert ss, het welk of het tot 

wellnjl in dit foort van Dieren doet, dat laat ik an¬ 

dere oordeelen; waarom ik dan de Teelleden van dit 

genoemde Dierken daar hy heb afgemaalt, en te ge- 

Ijk in een figuur ten toon geftclt, voelkers uyt- 

legging menagter in dit werk , by die van alle de- 

andere, in ’V kort vinden jai. 

Om alle deefe deelen van de Her/nen, en het Merg, 

te hal/men, heb ik eenfeer rare uytxinding gevonden, 

foo dat ik haar een lichaam kan geevenj en haar be¬ 

houden in haar couleur en natuurelyke grootte ■, daat 

fy ander/ns feenemaal weg droegen} en dat fal ik 

communiccerenfndicn ik feeniger tyt myne ontleed¬ 

kundige byzonderheden refolveer in het ligt tegeeven^ 

Ondertujfchenheb ikverjeheyde kleene deelen, tot een 

proef ken, alfoo gebal/mt; dte haar klaarder verto¬ 

nen , als in V leven felve ,• daar fy met een eneyndi- 

ge moeyte en een verdrietigen arheyt moeten gefogt 

ende ge fan worden. 

Om myn Hifiorie te vervolgen, foo kan ik alhier 

niet voorby gaan, hoe graag de Hoenderen ende de 

' IA 11 Kaf 
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atque Pavones Indici hovumce Vermium efu 

delecbcntur: unde inducor, ut pro vero ha¬ 

beam, quod Moufetus ex Plinio & Hieronymo 

allegat; Veteres nimirum in Ponto & Phry¬ 

gia iis, quafi delicatiori cibo, vefci Tolitos eflc. 

Attamen ejufmodi forte haec Coflbrum fuit fpc- 

cies , e qua majores Scarabaei proveniunt. 

QLiodfi interim noftrates etiam Coflbs comedere 

volupe eflet, deberent ii prius ramdiu jejunio 

torqueri , donec omnes eorum fordes forent 

confumptae. Vermem ipium confervaturus 

parva tantum incifionc pofticam corporis ejus 

partem aperio, expreffifque dein per facium 

vulnus interaneis, cera injeéla cavum repleo- 

Alias etiam omnis Coffi pinguedo oleo Tere¬ 

binthinae confumi prius, mmque porro fe¬ 

cundum artem condiri is poteft: quae quidem 

diverfi iterum raultoque rarior eft condiendi 

methodus, fuo quoque tempore, fi DEO vi- 

fum fuerit, a me exponenda. 

CAPUT IV. 

Modusy quo Vermis mutatur. §iuanam 
ratione internae ejus partes accrefcen¬ 
do mutentur, & quam mirabiliter 
Vermis formam Nymphae induat. 
Tum quonam paHo Puntia rejpira- 
toria in eo tranfocentur. Accedunt 

multae aliae obfervationes haud ‘vul¬ 

gares. 

INflante demum mutationis Vermis tempore 

(quod quidem anno 1673 decimum 

fextum Angufli incidebat diem ), ColTi profun¬ 

dius intra tellurem vel Rhoem fefe demer¬ 

gunt, locaque magis terrofa vel compadliora 

quaerunt, in quibus , adminiculante podicis 

fui prefTu, artificiofiffimum fibi eflfbrmant ca¬ 

vum ^, ovatum , undequaque laeve 6c quafi 

expolitum. Hoc deinde in cavo immoti con- 

quiefeunt, moxque tam propter excremento¬ 

rum egeflionem, quam ob copiofi humoris eva¬ 

porationem , paullatim graciliores, breviores ^ 

pluribufquc, quam ante, rugis, perquam niti¬ 

do tamen ordine pariter in cute difpofitis, in¬ 

aequales fiunt: unde equidem 6c diflentio & 

claritas cutis eorum tantopere evanefeit, ut 

macie feiifim eos confici, atque emori diceres- 

Id vero maxime heic eft commemorabile, quod 

Vermium horumce membra interna nequa¬ 

quam, uti in Bombycibus, atque Apum,alio- 

rumve Infeólorum Vermibus obtinet, per cu. 
tim 

Kalkoenen deefe Wurmen eeten; dat my doet gelo^ 

ven, '‘t geen Moufetus uyt Plinius en Hierony¬ 

mus bjbrengt; te meten dat de Ouden in Pontus en 

Phrygien deeze plagten, ais een lekkere fpyze, te 

eeten. Dan dit fyn mogelyk Houtmurmen gemceji, 

daar een groter foort van Schalbyters uyt voortkomt. 

En om deefe inlantfche te eeten , foo moeft men fi 

eerfi foo lang laten vaften^ tot dat al haare onreymghee- 

den verteert maren. Om nu de Wurm felfs te confer- 

veeren , foo doe ik anders niet, als agter in fyn 

liehaam een kleene opening te manken , en naa de 

ingemanden daar door uytgedriikt te hebben foo 

fpuyt ik hem vol met mafch. Anders kan men al fyn 

vet in Tarpentjn olie doen verteren.^ en hem voorts, 

naa de kunfl bal femen , dat nog een andere, maar 

veel raarder manier van bal femen is, die ik meede 

te fyner tyt fil voorftellen , Joo het GODT be^ 

Heft. 

HET IV. HOOFTSTUK. 

De manier, op welke de Wurm komt tc 

veranderen. Hoe fyn uytcrlyke leeden 

vergroeyen, en hoe hy de gedaante 

van een Popken feer wondcrbaarlyk aan¬ 

neemt. N effens dan hoe de Lucht- 

openingen aldaar verplaatft worden^ 

met vcele andere ongemeene obferva-, 

tien. 

ALs nu de tyt van de verandering des Wurmi 

nadert, dat in het jaar 16 73 ey den 16 Augufti 

mas, feo dalen de Houtmurmen dieper in \de aarde of 

Rund, enJy foeken aardagtiger of famen gebondender 

plaatfcn,almaar fj dan feer kunftig een ovale holte "X 

in maaken, die over al gladt en alsgepolyfl is, H 

geen fy in de aarde door het drukken van haar aars¬ 

gat te meeg brengen. Hier in blyven fe dan Jlil 

leggen ;mordende voorts foo door het loofen van vuy- 

ligheden, als het uytdampen van veele vogtighee- 

den, allenxkens dunder en korter , en ook rimpeli- 

ger als ie vooren; en melke rimpelen meede feer or- 

dentelyk op het vel geplaatjl fyn ; en de Jpanning 

ende doorlugtigheid van haar vel verdmynt daar 

door foodanig, dat men fou feggen, dat Jè allenx¬ 

kens quamen uyt te te er en en te fi erven. Maar dat 
hier aanmerkelyk is, foo vertonenje hare inmendige 

leeden niet door de huyt van buyten uytpuylende, 

als in de Sydemurmen ,in de Byen , en andere Inje- 

Ben plaats heeft: en dat niet tegenfiaande dat haa¬ 

re inmendige leeden nu onder de huyt al te fien fyn, 

en 
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tim foras protuberantia appareant j quantumvis 

ea ipfa jam jam fub cute confpicere, &, quo¬ 

modo accrctcant, diftincle intcrnofcere liceat. 

Attamen priufquam ordine hanc rem pro- 

fequar 5 fcire expedit, quod, ficubi Coflus fub 

id tempus diflecatur, ejus divifio in Caput, 

Thoracem, atque Ventrem jam tum clariffi- 

fig. V. a. me obfervetur. Gula a priftinae quidem for- 

bb. mae tenax eft: at Ventriculus hb mutatur & 

maximopere contrahitur j id quod 6c circa Ap- 

ccc. pendices ejus ccc obtinet, utpote quae tantum 

non penitus cvanefcunt. Vafa Crocea fiveVa- 

[ ricofa dd quoque fiunt liberiora, quamvis in¬ 

terim a Ventriculo live Inteftino nondum fece- 

dant. A parte poftica Ventriculi, circa Pylo- 

p. rum ?, infertio horumce vaforum cernitur;quip¬ 

pe quae diftindlis quatuor tubulis ibi prognafeun- 

tur :ut ideo jure Inteflina Caeca adpellari queant. 

Id ipfum quoque in Vermis Apum Anatome 

videre licet, ubi eadem ifta Vafa pariter depidta 

ƒ. exhibui. Inteftinum Colon f hadtenus magni¬ 

tudinem fuam propemodum fervat; quin Ceilu- 

£■ las fuas g hoc tempore diftindtius confpicicndas 

ofiert. Subeo, verfus polleri ora, live circa 

b- Inteftinum Redluiiii?», Vafa, mirifico atque ele- 

gantilfimo modo intorta, ab utroque Inteftini 

2*;. Redii latere cernuntur ii. Ventriculum quoque 

facillimo tum negotio in tres difpefcere tunicas, 

ejufque fibras motrices internofeere licet. 

Admirabile eft, omnemque fere captum fu- 

perat,quomodo Crabronum Vermiculus, Nym¬ 

phae formam induturus, excrementa fua omnia 
una cum interiore Inteftini, feu potius Ventri¬ 

culi tunica, quae ea compledlitur, uno codem- 

que tempore exoneret; ut hinc & tota ifthaec 

membrana, &: eolledlae feces, fimul tum tem¬ 

poris eliminentur. Idem ergo heic obtinet, quod 

circa Infantes utero materno etiamnum conclu- 

fos, qui itidem omnia fua excrementa, quae 

novem menlium fpatio ad partus ufque tempus 

fubnafcuntur , in Inteftinis coacervata retinent. 

Id ipfum quoque in Vitulisobfervavi utero Vac¬ 

carum detentis : imo, quod oppido lingulare 

eft, in horum excrementis fimiles omnino pilos 
reperi, quales in corporis fuperficie & circum 

os eorum haerent: quo quidem argumento quam 

evidentiffime evinci mihi videtur, quod ani¬ 

mantia in utero fuummet corpus multoties in¬ 

terventu linguae fuae lambant, propriofque fic 

pilos una cum alimento luo dcglutiant, qifi 

deinde,juxta ac inveni, excrementis intermifeen- 

tur, Inde itaque quam validiflime demonftra- 

tur, humorem illum, in quo Animantia utero 

con- 

éh mtderjlhejdentl^k in haaf aaftgfoeying te ken^ 

nen. 

Adaar cer ik dit vervolgens afhandel, foo meet 

men voeeten , dat ais men op deeje tyt de Wurm ont^ 

leet ^ men feer klaar de verdeling van fyn Hooft 

Borji, ende Buyk daar in merkt. De Keel a hont 

veel haar gedaante ^ maar de Maag bb verandert 

en krimpt geweldig-, als meede haare Aanhangfelen 

ccc, die haaji ganfcheljk verdwynen. De Saf- 

fraamchtige of knobbelige Vaten d d voorden 

ook lof er, hoewel Jy van den Maag of Darm nog 

niet afwyken. Agter aan de Maag, daar de 

Portier is e , fet men de infertie van deefe vaten 

die met vier diflindie pypkens daar nytfpruy- 

ten; foo dat fe met regt de naam van blinde 

darmen kunnen dragen: als ook te fien is in de ont¬ 

leding van de Wurm der Byen, Awaar ik hetar 

meede afgebeelt heb. De Kronkeldarm f behout in 

deefe tyt nog ten naaflen by fyn grootte, daar men 

ook de celletjes g nu beter van fet. Daar onder naa 

agter en,of omtrent den Endeldarm,pet men de Vaten, 

op een feer elegante tnanier,en wonderlyk geboogen, 

haar aan weerfyden ’üvan den Endeldarm vertonen, 

De Maag kan 7nen in deefe tyt heel makkelyk in 

drie Vliefen verdoelen, en haar beweegende vezelen 

bekennen. 

Het is verwondérlyk en bekans onbegrypelyk , in 

de Wurm der Hor [fels, hoe dat defelve , als hy de 

geflalte van een Popkefal aanneemen , alle fyn vuy^ 

ligheden op een tytlofl , te gelyk met het bimtenfie 

vlies van den Darm, of liever van de Maag, dat haar 

omvankt Vt geen al foo geheel, neffens de vergaader- 

devuiligbeden, op die tyt geloof won. Op de manier, 

gelyk de kinderen in Moeders lyfalle haare vuiligheden 

van negen maanden , tot de tyt van haar geboorte 

toe, in de darmen op een geliapelt bewadren. Dat ik ook 

in de Kalveren, die in de buyk der Koejen fyn ,geob- 

ferveert hebbes en dat feer raar is, ik heb daar het 

felve hayr in bevonden , dat Jy op haar lichaam, en 

rontfom haar rnont hebben: V geen een infallibel be- 

wys by my is, dat de Dieren in de buyk zig felve 

veelmaal met de tong likken , en dan dat hayr, nef 

fens haar voet fel opflikken , gelyk ik dat in haar 

vuiligheden gevonden heb. Waar uyt dan kragtig 

beweefen wort; dat die vogtigheid, daar fy in haar 

Moeders lichaam in fwemmen, en die men ook in haar 

LI 11 maag 
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contenta natant, Sc qui in eorum Ventriculo 

quoque repentur, ipiis loco pabuli infervire. 

Eorum autem excrementa in parte Inteftinorum 

fuperiorealbicant, paullo inferius flavent, non¬ 

nihil profundius cx flavo viridia funt & caerulea, 

tandcinque in fine ex fufeo nigricant. At vero 

excrementa, quae in Crabronum Vermibus in¬ 

veniuntur, ejufdcm in omnibus funt formae,! 
flgurae Sc materiei: unde clariffimc innotefeit,! 

omnes hofcc Vermes uniuflnodi uti pabulo ,par-1 

vis nimirum Cantharidibus ; quandoquidem O- 

cuiorum,Pedum atqueTeftarum,quae Alas te¬ 

gunt , particulae, auri inftar, corufeantes in eo¬ 

rum fecibus obfervancur. Crabrones igitur, 

more Avium rapacium, fuosfoetus educant. 

Poftquara vidimus, quanam ratione externae 

Sc internae partes in Coflb lenta accretione mu_ 

Ecntur • animadvertere juvat, quod illae ejus 

partes, quae non mutabuntur, aliaeque, quae 

' noviter paullatim fub cute accreverunt, vi fan- 

guinis Sc humorum impulforum lente diftendan- 

tur: unde fit, ut corpore jpfo magis magifque 

fefe contrahente, omnique fanguine verfus ante¬ 

riora membra propulfo, Cranium tandem per¬ 

quam artlficiofe in tres dehifcat partes; quod 

ipfura etiam in cutis mutatione, quam Vermis 

ante fubit , ita fieri fupra indicavimus. Cutis 

tum quoque in dorfi medio dehifcens, interven¬ 

tu motus undati, qui in dorfi incifuris annulari¬ 

bus reliquoque corpore obfervatur, lenfim deor- 

funi abducitur; ut hinc Oculi, Cornua, La¬ 

bium, atque Antennae aculeatae, fimui eodem 

tempore exuvias ponant, extendantur, & fan¬ 

guine, humoribus, atque aëre inflata ac diipan- 

fa alium paullatim acquirant fitum, quam ante 

in Coflb habuerant. Dum ifrhaec omnia fiunt, 

novam inter vccercmque fecedentem cutim a- 

quea fefe tenuilque difiundit humiditas, quae 

XXVIII. feparationem tanto reddit ficiliorem. 

Primum, quod fub hac cutis mutatione de 
VIII. <7.Nympha comparet, efl: Cornu Nafi/z, quod in 

Coflb fubter cranium delicefeebat. Sub eo dein¬ 

de infimae cernuntur exftantiae, flveBafisCor- 

h. nu b. Porro ad hujus latera, utrinque, fphae- 

cc. rica duo occurrunt Tubercula i-c, e Coffi Dcnti- 

bus ddfubnata, qui heic in Nympha aut futuro 

Scarabaeo longe, quam in Verme, funt brevio¬ 

res. Juxta haec, utrinque, duo iterum paria fi- 

! e £■• milium fphaericorum Tuberculorum e e confpi- 

//■.ciuntur, quae e Cornibus ff pullularunt, 

poftmodum in Cornua Scarabaei abitura. Binae 

ejufmodi particulae, at magis ovatae, ad utrum¬ 

que latus internum priorum Tuberculorum ad- 

pli- 

maag vlnt, tot veetfel dient. Ha ar e xniilgheden 

om hoog in de Darmen fyn ivit^een ix!ynig lagergtelt 

xoatverdergcel-groen^ en hUanu^ en de lantfie brnyn 

(hxniït.Müür devniligheden in dcH-'tirmen der HotJJr/s 

die fyn in alle deefe Wurmen van een fuifucn.^ gi\. 

daante ende fnhf.antie^ voaar uyt men fekerlyk km 

flen , dütfe alle een voetfel gebrujkcn^ dat kleens 

vliegen fyn, vount hroxkens van Ogen, Voeten 

en Sehaalen der Vleugelen vim men daar binnen in, 

die als gom gtinfi er en. Soo dat dan de Horifels hau- 

re jongen voeden, op de manier als de lloofvogelm 

haare jongen doen. 

Gejien hebbende op xvat voyfe de uytcrlyke en In- 

nerlyke leeden in de Hounvnrmen veranderen, fa 

moet men aanmerkendut de leedendie (y (uilea 

behouden, en de andere, die nteuvo ende allenxkens 

onder het vel aargegroeyt Jyn, langf&am door m ge~ 

drenge bloei en vogtigbeeden epft ellen indar door 

dan, als het lichaam meer en meer komt te krim. 

pen, en al het hloet naa de voorjle leeden bevèoogen 

te voor den, Jüoharft cyndelyk het Bekkeneel feerknn- 

ftig in drie deelen, als in het vervellen van de 

Wurm fneede aangeiveefen is. En het vel Jig open 

fplytende ter halver iveegen op de rug, foo gaat het 

door een goh achtige beiveeging, die in de ringivyje 

inkervingen op de rug, en het verdere lichaam te be¬ 

merken is, allenxkens nederwaarts. Soo dat de Oe- 

gen, de Hoornen, de Lip , en de gedoomde SpkJJen 

gclykerbunt vervellen, uytgerekt , en metbloet ,vog~ 

t^gheeden , en lucht vpgebUaJen en ujtgejpannex 

worden, en allenxkens een andere gedaante verkrj- 

gen, als fy in de Hotitwurm gehudt hebben. Ter^ 

wyl dh alles gfjehiet, foo verfpreyt Jig tvjfchen ha 

nieuw en hei ajgaande oude vel een wateragtige 

dunne vogtigheid, dat het vervellen te m&kkeiyker 

maakt. 

Het eerjic, dat fg ven het Popken in dit vervel- 

lenvertoontfs deHoornopdeNeusti,die op het Bekke¬ 

neel verborgen in de Wurm lag.- voorts fiet men daar 

onder de benedenjle uytfteekfelen,of dengrondvanden 

Hoorn b. Hier nejfens aan weerjyden Jiet men twee 

kluotsgewyjè verheventheedence, die uyt deTanden 

van de Hontwurm dd vervelt fyn, en die nu 

in hetPopken,of de toekomende Tor, veel korterJyn, 

als in die Wurm. Hier nejfens aan weerfyden ver- 

1 oenen haar twee paar diergelyke ovaalachtiqe knob- 

helkens ee, dewelke uyt de Hoornen ff van de 

Houtwurm vervelt fyn; en waar uyt naderhsnt de 

Hoornen van de Tor vervellen. Twee diergelyke 

deelkens, maar ovaalagtiger, pet men tegens de voort- 
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quae ex Coffi fetis articu-'.fe knohbelkens aan 'ixeerfyden aan gcplaatji gg^ dis 

^ uyt de gearticuleerde Borftels h h in den Houtvcurm 

\ vervelt Jyn.,en in de Tor ook gevonden veordenpnaar 

plicatae cernuntur gg, 

latis h h ortum fiimfere, atque in Scarabaeo 

etiam, licet alia forma donatae, reperiuntur. 

Porro elegantia tria Tubercula,breviora, fefe in 

medio i offerunt confpicienda , quae itidem ex 

illis particulis, quas in Vermis Capite fub Iit. k 

videre licet, mutata cute progerminarunt. In¬ 

fra haec multo major praeterea divifio fphaeri- 

ca / comparet, quae in futuro Scarabaeo corneo- 

oHea eft, atque pilis utrinquc oblita Collum effi¬ 

cit. Superne in ambitu, prope Cornu, Os pe¬ 

doris 7n utrinque cernitur. Paullo inferius, fu- 

perPedore,primum par Crurum i.i fuis cum 

articulationibus confpicitur: fub his alterum par 

Sequuntur deinde Alarum vaginae nn u- 

trinque^ fubter quas etiam pars quaedam oper¬ 

tarum Alarum 00 prominet. Alae hae fan- 

guinis aè'rifqiie paullatim intus adadorum vi 

nitide difpanfae nunc cernuntur, quae ante in 

rugas complicatae, atque fub cute Coffi accre¬ 

tae, apparebant. Infra has ultimum denique 

Crurum par 3.3 collocatum eft, quod Alis ala- 

rumque Operimentis quodammodo tegitur. 

Omnia iflhaec Crura, una cum fuis Articulis^ 

ad rigorem ufque exporriguntur,humoribufque 

& aëre replentur & diftenduntur, tumque fic 

abfque ullo motu tamdiu eodem in litu defixa 

manent, donec Nympha haec in Scarabaeum 

mutetur.. Tandem fub poftremo Crurum pa-- 

ri Annulos videre licet Abdominales pp,cutc 

lua exutos, Podicifque extremum e quo 

Inteftinum redum, haud aliter ac Gula e fu- 

pcrioribus, fuas exuvias projecit. Particulae 

hae duorum veluti fciitulorum formam refe¬ 

runt. Qtiantum ad Oculos: funt ii equidem 

in Nympha conlpicui 3 at una figura rcprae- 

fentari nequeunt 3 quandoquidem paullo pro¬ 

fundius retro Cornua collocati haerent. Porro 

omnis etiam externarum Vermis partium mo¬ 

tus tum penitus ita aboletur, uti ante, cum in 

Ovo ffio conllitutus fuerat Vermis: unde hic 

veluti bis in utero , atque bis pullus cxiftic. 

Exiguus faltem motus in cauda Nymphae, 

live Podice,reliquus mariet3 quoniam Abdomi¬ 

nis extremitas omnium minimam fubit muta, 

tionem. Ita autem Nympha, poftremos Abdo¬ 

minis fiive Caudae fuae Annulos movendo,le- 

met adhuc movere, fitumque in terrea fua cel¬ 

lula mutare poteft: quod ipfum etiam Chry- 

fallis Bombycis, fuum intra textum detenta, 

efficere valet atque efficit. 

In mirifica hacce cutis mutatione, membro¬ 

rumque tranfpofitione, nihil majore dignum eft 

atten- 

anders van gedaante. Nog vertoon en haar drie aar¬ 

dige Knohbelkens in het midden i, die korter fyn,eu 

die uyt deefe dcelkens^die in het hooft des Wiirms te 

fien fyn k , ineede haar vervcUing ondergaan hebben. 

Een veel groot er klootgevoyfc verdeeling vcrtoint 

fg hier onder 1, die in de toekornendé Tor hoorn- 

benig is^enmet hayrkens aan voeerfyde befet,,foo dat 

fe den Hals maakt. Boven aan in den omtrek by den 

Hoorn f et men het Borfibeen m aan weerfyden. Wat 

fger op de Borfl vertoonen haar het eerfle paar 

voeten i.i met haare Ariiculatien: daar onder fiet 

men het tvteede paar heenen 'X. x. Hier op volgeii 

de Scheden der Vleugelen nn aan vocerfyden ; en 

een gedeelte van de bedekte Vleugelen felve , fict 

men daar onder o o. Dcefè fyn allenxkens door rn- 

gedreeve bloei en lucht net tiytgefpannen , daar fy 

te vooren kreukelig gevoirxen, en onder bet Vel van 

de Houivourm aangegreeyt fynde te fien waaren. 

Het laatjie paar voeten 5- 3 bier onder gepUuitftt 

en het voort cenigfms van de Vleugelen en haar Scha¬ 

len bedekt. Alle deefe Voeten voorden met haar 

Articulaticn fiyj uytgerekt, met vochten en lucht 

vervult en uytgefpannen , cn foo hlyven fe daar 

fonder alle heiveghig foo lang geplaatft , tot dit 

Vopke in een Tor komt te vervellen. Eyiuleljk fet 

men onder de laatjie Beenen. de vervelde rinnekens 
«O 

van den Onderbujk pp , nejjens het nyterfte van 

het Aarsgat q, voaar uyt de Endeldarm vervelt is,^ 

gelyk de Keel van hovenen doet. En deefe deelkens 

vertonen haar als twee fchiltkens. Wat de Ogen 

belangt., die fyn voel in het Popke te fen; maar fy 

fn in geen een figuur af te heelden., alfo fy vo at la¬ 

ger agter de Hoornen geplaatjl fn. Voorts voort ds 

ganfche bèvoeeging der ujterlyke leeden van de Wurm 

fenejnaeilverloren, gelyk die in fyn Ey voas; en 

voanr door hy tvocemaul als in de Baar moe deinen een 

Jong is 3 hehalven dat de bevoegingin de flart van het 

Popke., of het Aarsgateen voeynig overblyft ; om 

dat de minfie verandering in het iiitcrfle des Bulks 

gefchiet. En foo kan het Pop!^ fg nog roeren en 

fig eenigfins in fyn aarde holleken verleggen, als hy 

fyn laatfle ringen van den Buik , of die van de 

Start bevoeegt. Gelyk het Gulde~Popke van de Sy- 

devourm meede in fyn fpintfel doen kan, en doet. 

liet alderaanmerkelykfle in dit voonderhaarlyk 

vervellen, cn verfchikken van leedemaaten is om- 

M m m m trent 
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attentionequam id , quod circa Puncl'a re- 

fpiratoria animadvertitur. QLiamvis enim fm- 
gula novem Puncta refpiratoria, utroque a la¬ 

tere corporis fita, exuvias ponant;haud tamen, 

niu de quinque prioribus, id proprio fenfuaf¬ 

firmari poteft; quatuor namque infima five 

poftrema Puncta cutim quidem mutant, verum 

pnftinam fimul formam penitus amittunt;quum 

. eorum tria utrinque reddantur angufiiora,quar¬ 

tum yero prorfus occludatur. Eo autem tem¬ 

pore , quo fub prodigiofa hac cutis mutatione 

Vermis in Nympham abit, fimul ex omnibus 

octodecim ejus Puiiiftis rcfpiratoriis infinitus 

evolvitur numerus abfiradtarum fiftularum; 

quae omnes, utpote per anguftum fingulae o- 

itium tranfire coadtae, nonniii totidem inftar 

finapiiciura filamentorum comparent: quamvis 

horumce oftodecim funiculorum quilibet, feor- 

llm, e plurimis Fiflulis Pulmonalibus, fcd in¬ 

ter fe compadlis, compofitus fit. 

Verum ut haec omnia clarius intelligantur; 

deferiptioni eorum iconem adjungam, atque in 

Nympha Cofli, fuum in ventrem procumbente, 

omnes annulares divifiones,&: Pundta refpir.ato_ 

ria in dorfo exhibebo, poftmodura rurfus, cum 

Nympha in Scarabaeum abiit, fuo infitufingu- 

latim repraefentanda. Primum igitur, quod 

. heie confpicitur,efl: Nafi Cornu i,Capiti,quod 

primum corporis Anniilum conilituit, infixum. 

Altera deinde fcquitur incifura annularis 2; in 

qua primum datur Pundtum refpiratorium , fub 

primo Crurum pari, ad latera, inPedtore ita 

collocatum, ut, nifi Nympha prius interfeóta, 

in confpedtum haud prodeat. Tertius porro 

quartufquc cernitur Annulus 3.4,uterque Pun¬ 

ctis rcfpiratoriis deftitutus ; quandoquidem Alae 

alarumquc Vaginae ibi repofitae funt. Accedit, 

quod binae hae incifurae annulares , in Nym. 

pha, unum in annulum cencrefeant, qui tum 

pofteriorem Thoracis partem, fiveDorfum, ef¬ 

ficit Interim quando hae incifurae exuvias po¬ 

nunt, tunc utrinque , inter hofce Thoracis an- 

nulos, duo itidem Fiftularum Pulmonalium funi¬ 

culi extra corpus evolvuntur; quemadmodum 

ante, cum cutis mutationem, qua Vermis ipfe 

fungitur, defcripfirnus, icone jam repraefenta- 

tum cft. Attamera apertiones iftae poftmodum 

in Nympha rurfus arcte occluduntur; donec 

haec tandem , ultimis pofitis exuviis, Scara¬ 

baeus fiat atque appelletur, in quo demum 

oftiola illa abolentur penitus. Qiiintus Annu¬ 

lus 5 fecundum gerit Pundtum refpiratorium; 

treïu de Lnchtopeningen aan te merken^ "xant hoewel 

alle de m. Luchtopeningen aan we erfy den des Uchaams 

vervellen^ foo kan men dat eygentlyk niet feggen , 
als van de vyf eerjlc : ivant de vier onderftc en 

laatjle openingen vervellen voel, maar Jy veriiefen 

feenemaal haar vorige gedaante; al foo drie daar 

van aan voeerfyden vernanvot voorden , en datter 

een van feenemaal toejiuyt. En voanneer dit won¬ 

der m het vervellen van de Wurm tot een Popkege- 

fc'hiet, Joo gaan op die tyt nyt alle fyn agtisn 

Lucht openingen een onnoemclyk getal van ajgc- 

firoDpte pypkensy die haar alle, om dat fe yder door 

een enge opening moeten pajfeeren, niet als Joo vee- 

le enkele draatkens vertoonen; niet tegenjïaande dat 

een yder van deefe agtien koordekens in fyn hefon- 

der iiyt Jeer veele Longpypkens gecompeneert is, 

dan die op een geperft Jjn. 

Maar om dit alles klaarder te doen verfiaan, 

foo fal ik het felve hefchryvende afbeelden a, en het 

Popke van den Heutvourm op haar hiyk gelejt heb¬ 

bende, daar in alle haare ringvoyje verdeelingen, en 

ook de Luchtopeningen op de rug aanvoyfen ; die ik 

daar naa,als fy tot een lor vervelt isy wederom 

apart in haar ptnatie afbeelden fal. Het ecrjle, H 

geen men daar in fiet, is de Neushoorn i, die op het 

Hooft fiaat, dat de eerfte ring van het lichaam is. 

Waar op men de tweede ringwyfe inkerving gewaar 

wort z. Alwaar de eerfte Luchtopening, onder 

het ecrjle paar Voeten , aan de fyden, in ie Borjl 

geplaatjl is, dat men egter niet ften kan, als met bet 

Popken te dooien. Men fiet vervolgens de derde en- 

de de vierde Ring 3. 4. die geen Lnchtopeningen 

hebben; alfoo de Vleugelen en haare Schalen daar 

geplaatjl Jyn. Waar by nog komt, dat deefe twee 

ringwyje verdeelingen tot een Ring in het Pop¬ 

ke vergroeyen, waar uyt het agterfie gedeelte van 

haar Barji, of de rug ,dangemaakt wort. Als dce- 

fe vervellen, foo fiet men daar aan weerjyden, tuf 

fthen deefe ringen van de Borfl, nog twee koorde¬ 

kens van Longpypen buyten het Lichaam komen uyt- 

geftroopt te worden ; als in de verve Hing der Wurm 

ftelve alrede in figuur aangeweejsn is. Maar deejh 

openingen fhiyten daarnaa weer digt toe in het Popke, 

tot foo lang Jy de laatjle maal vervelt,ende een Torge- 

noemtwort, alwaarXfydan Pecnejnaal verdwynen. De 

vyf de Ring 5, en de tweede Ademepening , die daar 

quod quidem pariter haud diftinfte confpici po-1 op fiaat, is mee de niet wel figtbaar, alfoo Je onder 

teft, de 
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teü: • quum ilibter Alas Nymphae collocatura fit. | 

At vero id praeprimis notatu dignum hcic oc¬ 

currit 5 quod alterum hocce Pundtum rcfpirato- 

nura,m Nympha,longe majore intervallo a pri-1 

mo dimotum fit, quam quidem initio in Cofio 

XXVIII. ^pfi^fiieratjatqueame delincatum efi;: ut id hinc 

%. ix, notabiliter verfus pofteriora jam retradlum fit. 

Sextus Annulus 6, priorem fubfequcns, tertium 

continet Punctum refpiratorium,quodin Nym¬ 

pha extrinlecus, in Abdominis oris,quam diftiii- 

dtiflime collocatum cernitur. Simili modo etiam 

7. feptimus Annulus 7 quartum oftendit Pun- 

§. dtum rerpiratorium ; itidemque odtavus 8 

quintum. Verum fextum & feptimum Puncta 

9.10. nefpiratoria, in annui is nono & decimo 9. lo 
confipicua , ardlius iterum connivent. Porro 

undecimus, duodecimus, atque tertius decimus 

i1.1z.13. -^nnuli 11.12.15 unum veluti Annulum confti- 

tULint, Pan{5taque refpiratoria octavum & no¬ 

num , quae hofce ad Annulos in Verme fita 

fuerunt, pariter non folum multo fiunt ardio¬ 

ra, fcd horum quoque pofterius quafi oculis 

feic fubducir. QLiantum ad Annulum quartum 

'14, decimum 143 is equidem, Nympha hoc padto 

in Ventrem fuum prona, haud confpicuus eft: 

at altero a latere pulchre cernitur , duorum 

oblongorum , ovatorum , fcutulorura figuram 

referens. O! mirificas mutationes,quibus Ani¬ 

mal veluti noviter formatum in lucem prodit, 

quod tamen revera illud ipfum eft , quod ante 

erat! 

Vermis hac ratione exuviis finis liberatus, ac- 

crefeendo transformatus, fuifquc membris in 

Nympham mutatus, Podicis fui motu aréte 

contorquet comprimitque fuas exuvias, quae 
deinde verfus pofteriora fubter Abdomen ejus 

detruduntur. Tum vero Nymphae color totus 

albiffimus eft 3 nili quod fuper quinto, fexto, 

oclavo, nono, & decimo dorfi annulis fubtilia 

quaedam , corneo-oirea,duriufcula appareant cor- 

pufcula, quae ad fpadiceum Vergunt: quin & 

in Scutulis annuli omnium poftremi, & fpar- 

fim in Capite atque Cruribus ejus, fimilia 

occurrunt. Caeterum Vermis tum, vel potius 

Nympha mollicula eft, tenera Sc flexilisj at¬ 

que, uti admodum notabiliter brevior evafit, 

ita contra in latitudinem craflitiemque magis 

difpanfa eft: fanguis enim atque aè'r Crura e- 

juSjAlas, & reliquas partes, anterius circa Ca¬ 

put, mfigniter inflarunt, &ad rigorem iifque 

diftenderunt. Qiiodfi jam Nympham hanc 

qiropius quis contemplatur, is animadvertit,non 

in Cruribus duntaxar, fed in ipfis etiam Alis 

de Vleugelen van het Vopke gcplaatji voort. Maar 

"'t geen hier in opmerkelyk is^ do.theJIaat, indat deeje 

tweede Luchtopening alhier veel verder van de cerjle 

afgejehooven is, als Je in ^t begin in de Hout- 

wurm fclve is gcvoeejl ^ en aldaar afgetekent: Joo 

dat Je tnerkelyk agterwaarts uytgejet is. De fefie 

Ring 6, die hier op volgt, aldaar pet men de der¬ 

de Luchtopening , die op de randen van den huik 

heelkennelyk van huyten in het Vopken geplaatft is. 

Gelykervoys men op de Jevende Ring 7 de vierde 

Ademopening van gelyken Jiet: als ook op de agtje 

Ring 8 , daar de vyfde Luchtopening op jlaat. Maar 

de J'eJve en fevende Ademopeningen die Pnyien haar 

weer nauwer toe, op de negende en tiende Ring 9. 

10, PPorts foo maaken de elfde ^ de twalejde^ en 

de dertiende Ring 11. 12. 15. Vr eenen Ring , 

en de aghtjle en negende Ademopeningen, die alhier 

in de Wurm op gefiaan hebben , die Jluytcnfig mee- 

de niet alleen veel nauwer toe, maar de laatje 

Luchtopening wort als cnjigtbaar. Wat nu de veertien¬ 

de Ring belangt 14. J/V is, als het Popke op deej'ewys 

op haar huyk legt, niet pgtbaar , maar wel aan de 

ander fyde, daar Jy haar in figuur van twee lang^ 

werpige ovale fichillkens vertoont. O wonderbare- 

lyke veranderingen, en als een nieu gefiormeert Dier., 

daar het riogtans het oude is ! 

DeWiirmfijo vervelt, vergroeyt, en in Jync lee- 

dematen tot een Popken verandert Jyndc, die wringt 

en perfi fjn Vel, door het roeren van fiyn Aarsgat, 

digt in malkanderen , dat dan van agteren onder 

fyn On der huyk geplaatfi wort. Syn couleur is als 

dan t’eenemaal voit, behalven dat op de vyjde, fefie, 

agtfic , negende cn tiende ringen der Rug, hdar ee- 

nige Jubtiele hoornbeenagtige , en naa het cafiavje 

bruyn trekkende, hardigheden vertoonen ,dat ook op 

de Schiltkens van de aldëruyterfie ring Jyns li- 

chaams te pen is, en ook hier en daar op fyn Llocfit 

en Becnen. Voorts is de Wurm oj Popke week, teer 

ende huygfiaam, en door dien hy feer tnerkelyk kor¬ 

ter geworden is ,Jbo is hy ook hreeder en wyder tiyt- 

gejet geworden ; door dien dat het hloet, en delugt, 

fyne Beenen,Vleugelen, ende andere deel en, voor aan 

hy het Hooft, merkelyk uytgefet ende fyf opgefipan- 

nen heeft. Als men nu dit Popken wel van nahy 

befict, Joo bevint men dat niet alken in de Beenen , 

ha- Mm mm j, maat 
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harumque Teftis,cranflucentcs Afperae Arteriae 

productiones apparere: imo vel ipfa quoque in 

fubftantia Offis Cornei , quod Thoracem fir¬ 

mat, eae coiilpiciuntur. 

Sub hoc tempus Vermis vel Nympha te¬ 

nellum refert foetum recentiffime in lucem edi¬ 

tum, qui fuis etiamnum incunabulis aut mem¬ 

branis involutus eft, neque had'enus multam 

ferre poteft contredationem. Quin omni etiam 

jure Nympham hanc Embryoni adfimilare li¬ 

cet, qui, noviffime utero conceptus, vi inju¬ 

riarum , quas mater fuae interventu imaginatio¬ 

nis ipii imprimit, omnivarias in formas torque¬ 

ri poteft. Imprefilones enim , quas Nytiipha 

tenerrima hac in aetate conftituta accipit, ne 

tura quidem, quando ea in adultum Animal 

aut Scarabaeum excrevit, abolentur: unde fi 

Cornu, Crura, aliaeve partes in Nympha in¬ 

curvantur, aliove modo diftorquentur, hae fem- 

per poftmodum in ipfo l'carabaeo ita deformes 

permanent j omniumque injuriarum, quae tene¬ 

rae huic & invalidae aetatulae inferuntur, tri- 

ftia veftigia fubfequcns dein actas in Scarabaeo 

circumfert: id quod & experientia duce Poe¬ 

ta cecinit. 
£)uo femel ejl imbuta recens^ Jsrvabit odorem 

Tefta diu. 

Maximam igitur admirationem attentaraque 

confiderationem meretur ifthaec mutatio, qua 

Animal hocce, aliquot dierum fpatio, futuras 

Scarabaei partes adeo eleganter 6c nitide inter 

fc compofitas, jamque ita fabrefadas, oftendit, 

uti aliquando , remotis impedimentis , eidem 

ipfi, excellentiore tamen vita praedito, ad am¬ 

bulandum , volitandum , & pabulum fligen¬ 

dum, inferviturae funt. Quapropter ego qui¬ 

dem exiftimo, quodCoffus, in Nymphae ha¬ 

bitu conftitutus, fingularilTimam fane,quae,in¬ 

ter omnes illas paradoxas formas, quibus Infe- 

da ludunt, unquam ab ullo eorum exfpcda- 

ri poteft, apparitionem praebeant. Unde etiam 

quam maxime velim Cervi volantis Nympham 

aliquando coilfpiciendam mihi offerri- utpote 

quam longe adhuc fplendidius exhibere fpeda- 

culum crediderim, fiquando, fponfae inftar fe- 

met comentis, meliorem ad vitam fefe prae¬ 

parat. 
Mirabilis eft atque oppido rara Papilionis 

omnium velociflimi, a J. Bauhino^ anno 1590, 

fub nomine Mouches ou Papillens non vulgai- 

res deferipti, Chryfallis. Aldrovrandus Lib, II. 

cap. de Chryf. Tab. vii.fig. i. eam quodam¬ 

modo delinearam exhibet. Monfetus loy. 
dido- 

\maar ook felfs in de Vleugelen.^ en de haar e Schaden ^ 

de doorfehynende takken der fugtader haar ver^ 

toonen ; die men felfs, in de fuhjhmtie van het 

Hoornbeen der Borji bemerkt 

Op decf'e tyt is de Wurm of Popke als een nieim 

teer geboore kindeke in fyne luyeren of vliefen 

geivonden , 'waar in hei niet veel gehandelt mag 

moorden -Jaa men kan mei voaarheid [eggen ^ dat het is 

gelyk een kint,dat effen in Moeders Ijf ontjangen is ^ 

en door de ongevallen , die het fyn Moeder door haar 

imaginatie inprent^ alderhande formen kan onifan- 

gen. Want de indrukfelen , die men hier aan het 

Popke in haar jonkheid geeft, die blyven haar Jeljs 

by, als fy nu een volivajfenDicr of Tor issveaarom 

foo de Hoorn., de Voeten, of andere dcelen, krom en 

mtsinaakt geboogen voorden in het Popke , foo blyven 

fy ool^fo ültyt in de lor , of de Schalhyter Jelve. 

En al het epuaat, dat men defe tengere en teedere 

jonkheid aandoet, daar draagt de volgende ouder-' 

dom de fmertelyke tekenen in deTor vam gelyk ook de 

ervarentheid fegt door den Poeet: 

De Pot behoudt dien reuk hei meefl, 

Die V eerft is ingeprent gevoeeft. 

Ten hoogfien verwonderlyk en feer nadenkelyk is 

dan deefe verandering ,v:aar in dit Dier cenige daa- 

gen lang de toekomende deelcn van de Tor foo 

cierelyk^ cn foo net by een gef hikt vertoont, en foo 

als hy dejelve eens onverhindert in een heerelyker 

leeven fal gchruy ken , en daar mee gaan .^vliegen,en 

fyn voet fel fuygcn. Waarom ik oordeel, dat dee¬ 

fe Houtvourm, in de gefialte van een Popke fynde, 

de al der raarfe vertoning doet, die een Infe& cyt 

[ou doen kunnen, onder alle de rare geflaltenijjcn, 

diefy aanneemen. Waarom ik veel veen (ie, eens het 

Popke van een vliegent Hert te fen, die ik ver- 

trou, dat nog een veel heerlyker vertooning doet, 

vcanneer het zig als een hruyt, die haar oppronkt» 

tot een heter leven gereet maakt. 

Wonderlyk en feer raar is het Gulde-Popke van 

het allerfnelfte Kapelletje, dat Joh. Bauhinus, in H 

jaar onder de naam van Mouches ouPapillons 

non vulgair es,befhreeven heeft. En het voelkeGulde- 

Popkeneenigfins by kldroymdim in fynttveede boek 

van de Culde-Popkens, Tafel Vll.fig. 1 ■ is ajgebeclt. 

Mou- 
i 



B 1 B L I A- N A T U 11 A Ë. 

didroruiii Papilionum minimam defcribit fpe- 

cierOj omniuraquc velociffimam jurc adpeilac: 

iane enim ne Hirundines quidem adeo perniciter 

volant, ac Animalcula ifthneCi Id vero circa 

bofcePapiliones admodum fingulare ell, quod 

inter volandum comedant: quamvis id ipfum 

Hirundinibus quoque, ipfique Pcriae, five Li¬ 

bellae Moufeti, commune üu Contra Mufcac 

nonnullae, poftquam efcam fuam ceperunt jCan-, 

dem comedendi gratia alicubi refident; quemad¬ 

modum Mufca Lupus aflblet. Uti igitur Hi¬ 

rundines alimento fuo inter volandum vefcun- 

tiir; fic pernices hi Papiliones tam regulariter, 

ordinate. Se lente,circum flores volitare norunt, 

ut jurares eos in aëre obriguiflc , omnique fine 

motu ibi fufpenfos haerere: tum vero temporis 

fubtilem exferunt probofcidem five lingulam, 

quatuor pollices longam, cujus ope per duos ca¬ 

vos tubulos mei é floribus inter volandum ad- 

trahunt: quo faélo deinde lingulam hanc adeo 

expedite iterum convolvere,atque inter furcillas 

fuas, quae flib oculis ficac fiunt, recondere fici- 

iint-; ut haec quali vifui fiubducatur, nec nifi 

ab eo, qtii in hilroria horurncc Animalculorum 

exercitatus efl, inveniri queat. Otium igitur 

perquam ramm fit hocce Infedlum, ideo Vei- 

lïiem ejus tum Chryfallidem ipfiumque 

P^piiionem % figuris expreflbs dabo. 

^..Fig. II. Qtiemadmodum autem veficendi modus, in 

Papilione mox exhibito deficriptus,valdefingula_ 

nseil • ita nunc aliam ejufliem farinae oblcrvatio- 

nem adjungam, maxime notabilem, de modo 

veficendi, quo Infiedlum aliquod aquaticum, at¬ 

que in aquis degens, utitur: is vero Capitis hu¬ 

jus erit finis. Inlèótum igitur hocce proprie 

'S/ ermis efi: aquaticus ^ qui,capite & cauda fimul 

fio- IV. computatis, ex trcdecim annulis conflat. Ca- 

aa. put ei grande cft; fex Pedes pilofi aa,- duacque 

b. praeterea Particulae pilis hifpidac Caudam ter¬ 

minantes, quibus, tanquam gubernaculis, inter 

natandum fefie regit Vermis. Hujuficc caudae 

adminiculo Vermis fiefie, pro iubitu, ad aquae 

fuperficiem fufipenderc poteft : quando enim 

fuam is caudam extra aquam porrigit, tunc a- 

qua undequaque inde defluit, ficque fit, ut 

Vermis ui aquae fupcrficie fiufpcnfius maneat. 

Duo inflipcrnotabiles ipfi fiunt in capitcDcntes 

five Mandibulaei: c,magnae, acutae, incurvae,per 

quam validae ,ob quas forte Caput Vermis ad¬ 

eo grrmde effidtum eft;ut harum videlicet Mu- 

icuii in eo collocari poflent. Senis utrinque 

Oculis dd gaudet hic Vermis, quorum odio 

icone expreffios videre licet. Sex praeterea 

pol- 

I 

1 

Moufctuspag. i^g.befchryft de kltehjle foort 

dee/e Kapelletjes, en dat onder deit regten titel van 

de allerjneljie: voant fekerlyk de Svtalnen die vHeg¬ 

gen foo Jnel niet, ais dcefe Dierkens, Omtrent 

dejelve is hetfier voonderlyk, dat jy al vliegende eeten; 

dat ook de Svealuen, en fclfs de Veria of Romhout vah 

Moufctus gemeen is: alsook fommige Vliegen file ^ 

naa Jy baar ciafih gevangen hebben , dat gaan fit¬ 

ten opeeten , gelyk de Woljvlieg doet. Gelyker- 

vtys dan de Svealuen haar eeten al vliegende nutti¬ 

gen; fio voeeten deefe finelvliegende Kapelletjes fivo 

regulier y vrdentelyk^ en langjaam.^ om de bloemen 

heen te vliegen, dat men Jou fiveeren , dat fe in de 

bigt verfiyft voaaren, en Jonder die beiveeging daar 

in opgehangen : op welken tyt Jy dan ujtjieeken- 

een fuhtiele tromp of tengeken , voel vier duymén 

in Jyn lengte hebbende , ivaar door Jy den honing 

uyt de bloemen al vliegende door twee holle pyp- 

kens opjnygen : en dan weten Jy die tong weer 

fio behendig in een te rollen, en ttijjchen haare veet- 

kens y die onder de oogen ft aan ^ te verbergen^ dat 

Jc als cnfigth&ar wort, en niet te vinden is ^ als van 

die et var enthei d in de hi flor ie de efier Dierkens 

heejt. Hierom aljoo dit Dier be[onder raar is ^ Joa 

fial ik fiyn Wurm fiyn Gtdde-Vopken en de Ka¬ 

pelletjes c, fieljs ajbeeldeiii 

Gelyk nu de manier van eeten, die ik in de af- 

geheelde Kapelletjes heb voorgejielt, fier feltjaam 

is, Joo Jal ik omtrent dejelve fiaak hier by voegen 

een heele aanmerkelyke ohjervatie van de manier 

van eeten, dat een water InfeB doet, in daar in 

leeft: en daar meede Jal ik dit Hoofitfiuk cyndigen. 

Dit Dierke dan is eygentlyk een Waterwurm, hea 

Jlaande met hooft en flart uyt dertieti ringen. 

Het heeft een groot Hooft, fes hayrige Voeten a a 

en op de fiart nog twee Deelkens vol hayr b, dat air 

vlodriemkens fyn , waar meede hy fig befiiert 

in het fwemmen. Met deefe fan kan hy , als 

hy wil, aan de vlakte van het water hangen bly- 

ven: want als hy die luyten het water feekt ^ fio 

loopt het Jelve daar vontjom aj ^ en foo hlyft hy 

dan hangen aan de fuperficie van het water. Nog 

heeft hy in het hooft twee merkelyke^ groote, Jpiu 

ze en kromme l'anden , of Keeuwen cc, die (eer 

flirk Jyn, en waarom mogelyk fyn hooft Joo groot 

gejormeert is, om haare muficulen te plaatfen* 

Ses Ogen heeft hy aan weetfiydendè.^ waar van dat 

men er agt in de afbeelding verlamt fit. Hier by 

Nn nn heeji 
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pollet Setis articulatis, quarum quatuor eeee 

fubter Sc intcr dentes conrpiciuntur , atque 

ee. duae fub capitc Cornuum no- 
ƒƒ• men Iiifce impertire. 

Cacterum crullaceum Aniraal eft, Squillae 

propemodum fimile. Ab utroque corporis la- 

'g. tere fex Punfta refpiratoria^, annulis abdomi¬ 

nalibus infculpta , obfervantur: fubtus vero 

duo adhuc alia hiant, quae prope pedes priores 

collocata funt. In curiofiffimis Georgn Hoef- 

nagelil figuris , fecundum minimae pifturac 

exempla incifis , Parte prima, pag. i. Vermis 

hic repraefentatur. Morifctns etiam InfcSt. 

Theatr. Gap. 37. eundem deferibit, atque ali¬ 

quo modo figura exprimit* Non vefeitur hic 

Vermis, nifi aliis Animalculis aquaticis ;cujufmo- 

di inter alia funt Scrophulac, Cochleae, 6c fi*- 

milia in aquis degentia IiifeSta. Comeflurus ita¬ 

que, duobus fuis memoratis [Dentibus Animal- 

cula, quibus potiri valet, comprehendit, ho- 

rumque corpus binis fuorum Dentium culpidi- 

bus incurvis, acutis, perterebrat: quum autem 

duorum horumee Dentium apices intus cavi fintj 

hinc Vermis per cos miro quodam modo lan- 

guinem illorum Animantium exfugit Sc ufque 

inOs fuum,utpotc in quod hi Dentes,live Man¬ 

dibulae, oftiis fuis patent, derivat. Quin etiam, 

quia Vermis ille ejufque Dentes aliquo modo 

pclluccnt, videre dein licet, quomodo exfuftus 

hic fanguis porro ab ejus Ore in Ventriculum 

deferatur : quod quidem praeprimis obtinet, fi, 

quae exfugit, Alnimalcula, rubro fangtiine gau¬ 

deant. Dilfedi Colli particulam huicce Vermi 

objeci, atque interea ope microfeopii modum, 
quo comedebar, accurate obfervans, vidi, prae¬ 

ter languinem, quem Vermis fugebat, aërem 

quoque, in exiguas bullulas coadlum, per ca¬ 

vos ejus Dentes ufque in Os adfcendcre-. Vifu 

quam expeditillimo in aquis pollet hic Vermis: 

quem in finem, uti diélum cll, duodecim ipfi 

dati funt Oculi nigri, nonnihil a fe mutuo di- 

llantes; motu autem carent hi Oculi, aeque ac 

in aliis Infedtis, atque hinc contrario modo col¬ 

locati funt,quam in Cancris, Cammaris, atque 

Squillis; utpote in quibus mobiles funt. Quodfi 

igitur Vermis hic quidpiam ipli arridens conlpi- 

cit, tunc natatu protinus id petit, prenfat,capti¬ 

vamque cfcam acuminatis fuis Dentibus perforat. 

Perquam hinc mirabile vifu habebis fpeftacu- 

lum,lilntellinum terrae di6tum ipfi oggelleris: 

quantumcunque enim hoc fefe corruget, intor¬ 

queat, atque agitet, haud tamen Vermis id di¬ 

mittit, verum fanguinem ejus tranquille exfugit. 

yer- 

htejt hy nog fes geartuuleerde Borjlels, 'waar van 

dat men der vier eeee onder en tujjchen de tanden 

fiet ; en twee onderbet hooft ff, ten fy dat men die 

de Hoornen veilde noemen. 

Het is een Schabagt'gDier ,op ket fatzoen ten naa-^ 

flenbydseen Garnaat.StsAdemopeningsnh fynaan 

veeerjyden van fjn lichaam, op de ringen des fel- 

vente merken: en daar hy heejt hy daar nog twee 

van onderen, die hy de eerfie heenen gcplaatfi Jjn. 

In de feer curieufe figuur en van Georgius Hoef¬ 

nagel fie in minjatuurgefneeden fjn, vint men dee- 

fe Wurm in het eerjie D^f/, op hetcerfte blad ajge- 

beelt. Moufetus hefchryft en tekent hem ook ee- 

nigfins af, Gap. 37. infeB, Theat. Deefe Wurm 

eet niet anders, als andere Waterdieren, daar hy 

omtrent leeft; als onder anderen de Scrcphnla, de 

Slakken , en andere Dierkens, die in het water ke¬ 

ven: waarom als hy dan eet en wil, foo vat hy met 

fjn gefeyde twee Tatulen de Dieren, die hy weet te 

betrappen, en hy doorhoort haar lichaam met de 

twee fpitze kromme punten van de/elve , want al- 

foo deefe twee Tanden op ha are tippen van binnen 

hol fyn, foo fuygt hy haar bloei, tot fjn voetfsl, 

feer wondcrlyk door defelve tot in fyn viont, daar 

deefe Tanden of Keeuwen haar openingen in heb¬ 

ben; hetwelk hloet, al foo het Dier en fyne Tanden 

eenig/ins doorlugtig fyn, men dan vervolgeiis naa 

de Maag fiet hopen: voornamelyk als de Dieren root 

hloet hebben. Ik wnrp een Jluk van een opgefneede 

Houtwurm deejen Wurm voor, m terwyl ik met 

een vergrootglas feer nauw op fiyn eet en lette, 

foo fiig if, dat neffens het Bloei , dathy Joog , ook 

de lugt tnet kleenebellekens,doordeholletanden,tot 

in fyn mont opklom. Deefe VAurm fiet in het waa¬ 

ier feer vaardig , waar toe, als gefegt is , hy 

fwalefi fvarte Gogen heeft, die een vteynig van 

een ft aan. Deefe Gogen fin cnbeweegelyk als 

in de andere Infecien, en al foo contrarie geplaatfi 

als in de Krabben , Kreeften en G ar nat en, daar fe 

beweegelyk fyn. Als hj dan iets fiet , Joo 

fiwemt hy daar vaardig naa toe, en hy vat en door¬ 

hoort fijn gevangen aas met fijn feberpe tanden. 

Waarom het feer aardig om te pen is , als men 

hem een Pierwurm komt te ge even, die hy, hoe 

feer defelve fig ook krmpt, huygt, ende roert, 

dan ook niet en verlaat, maar hy fuygt die gerufie- 

uyt. Syne Ingewanden verfiheelen 

van 
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Tab^ 

XXIX. 
Ég. Y. a. 

h. 

c. 

d. 

Vermis hic, ratione fuorum interaneorum, ab In- 

feclis terrefenbus eo difcrepatjquod Afperae Ar¬ 

teriae ramificationibus haud gaudeat adeo nume- 

rofis; quamvis eaedem tamen vicifïim nonnihil 

ampliores atque patentiores reperiantur; lunt & 

magis membranaceae, minufque firma fabnea, 

Sc colore paullo faturatiore praeditae» Cor in 

dorib locatum eft: Medulla fpinalis, in Abdo¬ 

mine fita, confiat, uti in Bombycibus, ex glo¬ 

bulis; qui tarnen adeo propinque fibi mutuo 

jundli fiint, ut Coffi potius, quam Bombycis, 

aemulentur Medullam. Iis in locis, ubi Nervi 

cum Medullae hujus globulis coalcfcunt , ar¬ 

millam haec quafi refert, cujus corallia dupli¬ 

ci filo transfixa funt. Reliquae partes funt 

Ventriculus & Intcftina, quae ex parte albido 

Sc faturate grifeo gaudent colore, quippe a con¬ 

tentis produdto. Vafa Crocea heic purpurei funt 

coloris, aut alias etiam in imo albicantia pundlis 

purpureis confertim variantur; quod vifu per¬ 

jucundum efi. 

Ubi vero memoratus hujufce Vermis Dens 

microfcopii ope examinatur; patet, eum fuper- 

ne, circa apicem fuum in culpidcm acutifli- 

mam coire atque nonnihil incurvari: at qua 

parte eum refecui, in medio, protuberans cerni¬ 

tur futura b, five acuta eminentia; ut is hinc ibi 

utrinque plano-comprcfius fit, atque oblique 

devergat; a latere autem fuperiore five exteriore 

convexus &: finuatus fit c. Caeterum apertio, 

in ouam fudtus humor attrahitur, extremo ante- 

rion proxima efi d, oblongam quafi fiffuram 

referens, atque in circumferentia fua nigrefccns 

iubtilibus pilis obfidetur. Probabile quidem 

eft, ex hocce Verme tandem Hydrocantharum ex~ 

creicere; quando is nimirum, fatis in aquis paftus? 

fuam m ficco & tellure mutationem perficit: 

verum mera haec eft opinio, Mufea Equina a- 

lio iterum gaudet femet nutriendi modo: quan¬ 

doquidem, ut alibi commemoratum eft, probofei- 

de fimul atque aculeo pollet. Quantum ad 

Tabanum, & hujus Vermem attinet; dc eo 

poftmodum in Ordine Quarto, ad quem is per¬ 

tinet, fingularim agam. Vermis ejus per po¬ 

dicem fuum refpirat, pedcfque fuos juxta man¬ 

dibulas, in orCjfitos gerit. Facile igitur hinc judi¬ 

care liccr,quod Omnipotens DEUS omnis generis 

parare vafa valeat,figulique inftaraliaadufus ho- 

neftos ,alia ad inhonorificos aptare; omnia interim 

ad fiiac gloriam Majeftatis: quodlibet enim Ani- 

malculum fua in fpecie Summum Numen digito 

quafi monftrat, Divinorumque miraculorum , 

quae fine carent, laudes cantu 6c clamore extollit. 

van de Infe&cn, die op het lant l'èèvén ^ dat de 

verdelingen de.r Luchtpypen daar in foo groot een 

qiiantiteyt niet en fijn , hoevsel fy veeer (en veeinig 

niyder en geopender in grootte bevonden voorden ." 

ook fijn Jy vliefig'er ende fiapper van maakjel, en 

vont donkerder van couleur. Het Hart leyt in de 

Rug; het Riiggemerg leyt inde Buyky hejlaande.yals 

tn de Sydevounnen , uyt knoopkens ; mam defielvi 

fijn fioo digt aan eengevoegt., dat fie meer met dié 

van de Houtvourm, als van de Sydevourm overeenko¬ 

men. Opdcplaatfien^daar de Zénuen met de knoopkens 

van het Merg vereenigt voorden., Joo vertoont hy fg 

als een Brafielet,daar de coralen met tvoee draaden 

van door geregen fijn, De andere deden fiyn de 

Maag en het Gedarmte, die ten deelen wit en don¬ 

ker grys van couleur J'yn j‘t geen van de vuiligheden 

komt. De Süffraanvaten fiyn hier van eenpurpere cou¬ 

leur, of anders foo is haar gr ont wit, die met diget 

purpure Jlippelen gcmengclt is ; dat cierelyk 

flaat. 

Als men nu deefie Tand der Wurm met een ver¬ 

grootglas befiet , fioo loopt l:y van bovenen aan 

fiyn punt a heel fipits en wat kromagtig toe : en in 

fijn midden, daar ik hem ajgefneeden heb,fiet men 

een verheeve Naet b , of puntige verheventheid , 

foo dat de Tant daar aan weerfiyden platagüg is en 

fchujns neergaande , en aan de bs.vcrfie of buyten- 

fyde is hy vont c en bogtig. Voorts is de opening 

daar hy door fiuygt haajl heel voor aan d , die fig 

als een langwerpige fpleet vertoont, en in fiyn om- 

trek, daar hy fiwart is, fiet men , dat hy met fync 

hayrkens befiet is. Uyt deefie Wurm is het te ge- 

looven,dat eyndelyk de Hydrocantharus vergtoeyt, 

wanneer hy namentlyk genoeg in het water gegee- 

ten heeft, en dat hy dan fijne verandering op het lant 

en inde aarde volvoert: dan dit fiyn fipeculatien. De 

Vaardevlieg heeft nog een andere manier van fig te 

voeden, hebbende een finuyt en een angel te gelyk ^ 

als eldersgejegt is. Wat de Tabanus enJ^nWurm be-' 

langt, daar fial ik particulier van handelen in de 

Vierde Order, daar hy onder hoort. De Wurm daar 

van refpireert door fijn neers , en fiyn voeten fiaan 

neffensJyne kaken als in de mont. Waar uyt mett 

oordeelen kan, dat GODS almagtigheid alderhan- 

de vaten kan toebcréyden, en die, als een Pettebak- 

ker, ter eeren en oneeren maaken ; alles tot Ae glo¬ 

rie van fijn Majejieyt: want yder Dierke in fyn 

füort vertoont die hooge Goddelykheid, en het 

fchreeuwt en fingt den lofi van fiyné wonderen, dió 

fonder eynde fiyn. 

CA- Nn nn % HET 
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CAPUT V. 

^lomodo Nympha fiiperfiuis inflata fit 

humoribus , qui exhalant. Ejus Ana- 
tome. ^anam ratione ea exuviis pofl- 

tis in Scarabaeum mutetur. Accedunt 
mirabilia quaedam^ in rerum Natura de- 

iebfa, 

POftquam Capite praegreffo vidimus, quid¬ 

nam fit Nympha, & quonam paélo Ver¬ 

mis elegantem huncce habitum induat, ut in eo, 

fponfae inftar, praeparetur , atque ad inttantes 

nuptias five generationis adlum aptus redda¬ 

tur: proxime illas Nymphae mutationes, quae 

huic obtinendo fini inferviunt, deferibam , fi- 

mulque aliquas internarum ejus partium Ana- 

tomias exhibebo. Ita nimirum tanto intclligi 

poterit facilius, quanam ratione haec Nympha 

Jemum in Scarabaeum excrefeat, atque tura 

tandem, perfedtum Animal fadla , nubilis fit, 

fuamque fpeciem propaget. Primum igitur , 

quod heie in confiderationem venit ,cft afpoitatio 

atque trajedtio fanguiiiis 6c humorum , qui 

Nymphae membra diftendunt atque efficiunt,ut 

Animalculum hocce, in principio, mox a per- 

aöra mutatione, plus pendeat , quam pofimo- 

dum , quando Scarabaei formam induit. Id 

ipfum quoque circa Nympham Apum atque 

Crabronum animadverti: Crabronis enim Nym¬ 

pha Crabrone ipfo vel decem monadibus efl; 

ponderofior. QLtapropter Nympham fic con- 

ftitutam fub hoc tempus confidero tanquara 

hominem hydropicum: is namque, ob membra 

fua fupervacanco humore tumefadta, potentiam 

ifthacc movendi amittit, nec mufculis fuis uti 

prius poteft, nifi poftquam humores difflati at¬ 

que excuffi funt. Atque heic quidem in hoc 

Animalculo non tantum ifta obtinet membrorum 

inflatio j verum novi ejus Mufculi infuper etiam 

extenfifunt majorefque fadti, quin & ipfum Os 

corneum, cui Mufculi infiguntur, ut id mo¬ 

veant, eandem paflum efl; mutationem: acce¬ 

dit, quod hoc ipfum os, vel ideo quoque, quia 

membranaceum adhuc efc, molle, quafi dif¬ 

fluens, vi fuorum mufculorum haudquaquam 

poffit moveri j nifi poflquam fuam omnia duri¬ 

tiem êe firmitatem prius acquifiverint, humo- 

refque fuperfiui rurfus in auras fuerint diffipa- 

ti: quod equidem aHfque intercedente debito 

temporis fpatio fieri nullo modo potefl;. Vi¬ 

dere hinc cft, quod Nymphae cutis extima 

tener. 

HET V. HOOFTSTUK. 

Hoe het Popke met overtollige vogtig- 

heeden opgefwollen is, die uytdam* 

pen. Syn Anatomie j en hoe hy ver¬ 

velt tot eenSchalbyter. Met nog eenige 

wonderbaare ontdekkingen, in de Na¬ 

tuur. 

GEfleii hehhende in het voorgaande Hooftfiuk^ 

voat het Popke is^en hoe de Wurm dceje cie- 

relyke vertooning aanneemt, om daar in ais een 

briiyt geprepareert, tot het mnjiaande huveel-jk, 

of de voortteling hequaamgemaakt te werden; foo faL 

ik nu fyne veranderingen daar toe hefebryven^ en 

ook eenige mtleedingen fijner inwendige leeden 

voorfiellcn. Op dat men foo veel ie hequamer fou 

begrypen , op wat tna7iier .hy ejndelyk tot een Schal- 

hytet vergrosyt, waar in hy huuwbaar is, ende voort 

teelt ,Jyude een volmaakt Dier geworden. Het eer- 

fte^dat dan hier in aanmerking komt ^is dc overvoe¬ 

ring en verplaatfi7tg van het bloedt en de vogtig- 

heeden , waar 7}iee de leeden van het Popke opge-^ 

(wollen fij7i, en waar door dit Dierke in het be¬ 

gin 7iaa fij77e verandering fwaarder weegt als 7iader- 

hant^wanneer het degedaafUe van een Tor of Schal- 

byter aan£e7}oofnen heeft. Dat ook otntrent het Pop¬ 

ke van de Ho7iing-Bye7i, e7i de HorJJels ,van 7?7y aafi- 

geftierkt is; wegende een Popke van een Horffel wei 

10 aafen fwaarder, als de Horjjel felve. Waaro7/t 

ik degeftelte7iijje vetfi het Popke op deefe tyt confe¬ 

dereer , als iememt, die waterfingtig fftide fijfee lee¬ 

den 7iiet overtollige vogtigheeden opgefwollen heeft, 

waar door hy fijete heweeging ver Heft ^ fionder dat 

hy fijne titufcnlen kan gehruyken , voor al eer dat 

die vogtigheeden wederotn nytgeda7npt ende ver- 

iweenen fijn. Dat 7nêt alleen plaats heeft cin- 

tre7ït de opgefiiwolle lesden van dit Dierken , 7}iaar 

haare 7iienws Mnficulen fijn.^ behalven dat ,7iog fiel- 

vei^ uytgerekt ende vergroot geworden; en fielf foo 

is in het Hoernbeendaar Jy in gepUmt worden, 

0771 dat te heweegen , ie felve vsrandefmg gebeurt. 

waar by 7icg kotnt, alfoo dat been vUefig.^ week, en¬ 

de els vloeyhaar is, dat ftne 7nuficulen het felve 

onmogelyk niet heweegen kurmen ; ten ft eerji alles 

fyn hardie en flyfte verkreegen heeft, en dat de 

overvloedige vogtigheeden weer getranj'pireert fyn - 

het geen fiyn tyt nootfakelyk van doen heeft. En 

foo fet men ook dat deefe te ere huytetifle hiiyt van 

hft fopken allenxkeTis verhart ende uytgedroogt 

wort 
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tenerrima , paullatim indurefeat atque arefiat, 

colorque fenfim magis evadat flavus, qui dein 

in faturatius rubrum j tandemque in atrofufeums 

fpadiceum , tranfmutatur. Hacc vero omnia ex 

eo oriuntur, quod partes internae, quae per ex¬ 

teriorem pelliculam transluccnt, fenfira in na- 

fdturum Scarabaeum excrefeant. 

Qtiando haec Nympha aliquot dieriira fpa- 

tio didlae humorum fuperfluorura perfpirationi 

vacavit; tunc per excernam Pedum cutirn tenel¬ 

lus quidam tranfparere cernitur radiolus , arti¬ 

culatus, albefeens, tenui fimilis filamento: fei- 

liccc hoc primum eft cornei illius Ollis, quod 

futuros Pedes conftituit , jamjam indurefeentis 

principium. Qliodii autem, cute hac difciffa, 

contentum intus Os accurate examinatur, limpi¬ 

do id veluti liquore undequaque circumfufum 

effe adparct. Quin ipfa haec ollicula tum tem¬ 

poris adhuc adeo tenera funt, ut vel leviffimc 

filicem dimota mox laedantur atque diffringan¬ 

tur. Verum id praeprimis fumma dignum eft 

animadverfione, duriftimum illud Cornu,quod 

e Nafo Scarabaei Maris exeat, & de quo Mou- 

fetus pag. lyg. ait; „NanumCornu illud recur 

„ vura adeo acutum eft , ut aciem illi rupis 

5, tenacis afiridtione addi putares : ” Cornu , in¬ 

quam, illudin Nympha molliflimum eile, &, 

limpidae inftar aquae, difftuens. 

Cum deinde harumce Nym.pharum aliquot, 

poftquam pauljo plus profeciflent, diflecarem, 

Naii Cornu gelatina inveni fuftertum: atque haec 

quidem materies, quando Animalcuium refpi- 

rabat, hmili inde modo ab interioribus , per 

vulnus, foras expellebatur; ac Pulmo nofter, 

cum lacus Thoracis transfoffum efti Oculi jam 

paullo erant firmiores, at humoribus tamen ad¬ 

huc repleti. Inter complicatas Alarum, Sc,quae 

alas tegunt ,Vaginarumjun£'turas nonnullos often- 

di eorum Pediculorum, qui Coflb etiam atque 

ipfi Scarabaeo adhaerefeere obfervantur: omnes 

enim propemodum Infedlorum fpecies fuis in- 

feftantur Pediculis, quorum tamen alii ab aliis, ra¬ 

tione formae, diferepant. Alae, qua parte fuis 

haud tedfae erant operimentis ^ notabiliter craf- 

fiore gaudebant cute, quam qua fub didis va¬ 

ginis recondebantur. Quando Crura a Thora¬ 

ce abllrahebani, cutis ab interno crure futuri 

Scarabaei haud aliter fecedebat, ac fi ocrea dc 

pedibus noftris abduceretur; cutisque tunc cavam 

velutiSc rigidam referebat vaginulam. Praeterea , 

quod memoratu dignum eft, extremi Fiftularum 

j’ulraonalium apices in extimam hanc Cruris pel¬ 

lem inferebantur. Verurn dehis paullo poft plura 

dicam 

‘J A T Ü Ii A Ë, ji§ 

'wori, de couleur "voort ook geeldev, die dakr fiè 'ci in 

een hoog er root verfebiet, en eindelyk in een donker 

Kafianje bruin verandert. Dat alles Jjn oorfpronk 

neemt van de hinnenjle vergroeiing der deelen in 

de toekomende Tor ^ devaelken door het buytenjie 

huytken heen fchynen. 

Als dit Vopke eenïgs dagen in haar uytdatnplng 

geleegen heeft y fio Jïet men door het uyterlyke vet 

der Beenen een teer veit gearticuleert jlraalken, als 

fen dun draatken , heen fch^^neH ; dat het verhard 

"Wordende Hoornheen vande toekomene Voeten is. 

En als men het vel open Jnyt, en het bejloten Been 

naaukeurig befist^ foo bemerkt men ^ dat het rontfim 

als in een heldere vogttgheid leyt. En deefè been- 

kens ftlve fyn nog foo teer dat fs op hel minfle 

roeren gequetjl "worden ende breeken. Maar 

dat ten aldeniyterften aanmerkeljk is, is dat die feer 

harde Hoorn, die op de Neus van het Manneken 

der Schülbyter Jlaet, en waar van Moufetus feght 

bladz. 153. j, De omgekromde Hoorn der Nettfe 

„ is foo fcherp, dat men denken zoude, dat de punt 

» fherpte daar door een harde rotze als aangezet 

„ was-, ^foowcek ende vloeybaar in het Popke is , als 

een helder water. 

Wanneer ah ik nu eenige van deefe Popkens, naê 

dat fy wat ouder geworden waaren ,quam te ontlee- 

den, Joo bevond ik de Hoorn op de Idetis met een 

jeley vervult, dewelke materie van binnen naa buy~ 

ten als door de quetfuure geflooten wïert, wanneer 

het Dtcrke qüam te réfpireeren ; even gelyk onfè 

Long gebeurt, wanneer men in de fyde gequeiji 

won. De Ogen waaren wat Jiyver, maar nog vol 

vogtigheeden. Tujfchen de [amen gevouwe voegingen 

der Vleugelen, en haare Schalen vond ik eenige van 

haare LuysJcens, die men ook aan de Wurm en Tot 

bevint. Want alle de forten der Infe dl en fyn 

meed luyfg, waar van de eene in gejialte van de 

andere nog verfhilt. De Vleugelen, daar fy niet 

van hunne fchalen bedekt wier de, waaren mer- 

ktlyk dikker van vel, als daar fy met deejé 

bedekt wierdtn. Als men de Beenen van de Borfl 

aftrok, foo flroopte nu dat vel van het inwendig 

heen der toekomende Tor, gelyk een teers , dié 

men van onfe Voeten trekt: het geen fig dan als 

een hol ende flyf kokerken vertoonde. Het is aan- 

merkelyk, dat de uyterjie tippen der Longpypen 

in^dit uyterjie vliés van het Been geinferetrt wier- 

dem Waar van ikterfigntwat mmjpreeken fah 

P o o o Dé 
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dicam. Intefdna in Abdomine alio penitus mo¬ 

do, quam ante in Verme delineavi, conflructa 

erant atque magis rmuofa. Ventriculus ipfc in 

tenue quafi Intcftinulum abierat. Et fane omnia 

yiliaec circa IntePdna & Ventriculum ncceffario 

fieri debebant; quandoquidem corpus adeo no¬ 

tabiliter brevius evaferat. -Oimm vero Ventri¬ 

culus maximopere fuerit coardlatus, atque ita 

partes ejus mufculofiic procul dubio infignes 

quoque mutationes tum fubierint; hinc is In- 

*^cflina haud aliter, ac mucus, erant diffoluta. 

Vafa Pulmonalia prifiinum adhuc fitum & figu¬ 

ram obtinebant. Porro univerfum Abdomen 

calcaria veluti aut amylo fimiii materie , quae 

contrcdlata oculum obtundebat, repletum erat. 

At cum materiem hanccc propius examinarem 5 

animadverti, quod fint Sacculi Pinguiferi, qui 

fuam paullatim figuram habitumque amittunt, 

adeo penitus confamuntur , ut, poftquam 

Nympha jam in Scarabaeum excreverat, ne mi¬ 

nima quidem eorum vefiigia ibi amplius depre¬ 

henderim. Neque folummodo pingue in Nym¬ 

pha difperditur, verum ipfac etiam, membranu¬ 

lae, quibus id inhaeret. Sub hoc tempus pun- 

cla quaedam magis albida intra didam materiem 

confpiciuntur, multacquc Fiftulac Pulmonales, 

quae quafi verfus illa tendere videntur; unde 

dubito,utrum particulae hac forte fint rudimen¬ 

ta Veficarum Pneumaticarum, quarum ingens 

valde numerus in Scarabaeo occurrit; an vero 

potius ipfae hae Vcficac ex dilatatis faltem Fi- 

llulis Pulmonalibus confient: id, quod pro cer¬ 

to hadenus affirmare nequeo. In Apum Nym¬ 

phis fimilia quoque obfervavi, poftquam earum 

hiftoriam jam abfolveram. Ut ut res le habeat ; 

particulae illae adeo friabiles funt Sc tenerae in 

Nympha, ut vel leviffime contredatac difiblvan- 

tur: tum vero vi albitudinis atque calcariae in¬ 

dolis fuae imipcdiunt, quo minus partes adjacen¬ 

tes videri queant; ut ideo Nymphae Ventrem 

tunc fere jugiter aqua eluere neceflum fit. Un¬ 

de, nifi hoc incommodum obftaret, muka heic 

loci adhuc obfervanda fupereflent. In Thorace 

partes nonnihil erant folidiores: Fibrae Mufculo- 

lae Pedum & Alarum albumine ovi, quod con- 

crefeere incipit, paullo tenacius cohaerebant; 

caetera omnia quam molliffima adhuc 6c tenerrima 

erant. Quando autem extimam cuticulam a cute 

corporis interiore abftrahebam, plurimus inter 

utramque humor colledus fefe mihi ofterebat; at 

multis in locis fieri haud poterat ifthaccfcparatio. 

Membris itaque Nymphae paullatim magis 

magifque invalcfccntibus, fub pofiremos tan¬ 

dem 

De Darmen in de Biiyk nxaaren nu heel anders -i’au 

maakfel^ als ik in de Wurm afgebeelt heb; ook rcaa-- 

ren fy meer gckronkelt. En de Maag felve 'ooas 

een dun Darmke gevsorden, dat alles omtrent de 

Darmen en Maag ook nootfakelyk was, van weegens 

het Jbo feer merkclyk verkorten van het lichaam. 

En alfoG de Maag vernauwt was geworden, waar 

in ook Jonder twyfel haare mujkttleuje deelen groo- 

ti veranderingen ondergaan hadden , Joo was fy 

en de Darmen van conjiflentie als fnot. De Longade- 

ren waaren no/^ in haar oude pojluur. En verders 

was de ganjehe Bujk als van een kalk offlyffelag- 

tige materie vervult, die het oog verdonkerde , als 

men fe handelde. Maar als ik deefe deelkcns wat 

nader onder jogt, jeo bevond ik dat het de Vetbeurs- 

kens waaren, die allenxkens haar figuur en gedaan¬ 

te verliefien, en foo ganfckelyk verteer en, dat ik , 

als bet Popke nu in een Schalbyter vergroeyt was, 

daar ganfchelyk geen tekenen van gefien heb. Het 

is het vet niet alleen dat in bet Popke verteert, maar 

ook de vlieskens , daar het meede vereenigt is. Op 

deefe tyt fiet men daar binnen in eenige witter flip- 

pelkens, en ook verfieboyde Longpypkens, die daar 

als naa toe fchynen tegam. Dat my doet twyfelen^ 

of deefe deelkens niet wel de hegintfelen mogten 

fijn van dc Lugtblaasjes , die men in de Tor 

in een feer groot getal ontmoet: of wel , dat deefe 

Blaasjes uit gedilateerde Longpypen felve hefinan : 

V geen ik nog niet vaf kan feilen. In de Popkens 

der Byen heb ik deefe dingen meede gefien , naa 

dat ik haar hifiorie al voleyndigt hadde. Watler dan 

van is, deefe deelkensJynf o brokkelig en teer in het 

Pop ken, dat men Je met het minfe handelen breekt i 

en dan beletten fy , door haar wittigheid en kalk- 

agtigheid, dat men de aanleggende deelen niet Jien 

kan; foo dat men het lichaam van het Popken wel 

haaf geduurig met water dient uyt te /poelen. Soo 

dat hier omtrent nog al veel te obferveeren Jon 

vallen. In de Borfl waren de deelen wat meer van 

conftflentte; de Mufculeufe Vezels der Voeten en 

Vleugelen waren als het wit van een Ey, dat begint 

te fiollen, maar een weynig tayer ; voorts was de 

refl feer week ende teer. En als men het huyten- 

fie vlies van de hinnenfe huyt van het lichaam af¬ 

trek, foo was de vogtigheid tujfchen beydtn daar 

veel;en op veel plaatjen was dat ondoenelyk. 

De leeden van het Popken van tyt tot tyt dan 

fier her wordende, foo fet men inde laatfe daagen-» 
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dem dies cernitur, Animalculum hoc'fenfim vi- 

^'es acquirere. Obfervatur enira, quomodo id 

Crura iua intus in cute movere, Ungucs, m 

Pcdum extremitatibus collocatos, furfum deor- 

fuinque agere incipiat. In Aureliis Bombycum 

id ipflim quoque, ultimis ante earum mutatio¬ 

nem diebus, per externam cutim videre mihi 

contigit. Quodfi hoc tempore cutis exterior de 

cruribus abftrahatur, perparum humoris fub ea 

amplius reperitur. Quin animadvertitur etiam ^ 

Os corneum, quod Pedum Articulos conftituit ^ 

perfedlcjam formatum, induratum,pilifque ob¬ 

litum effe. 

Quamdiu autem Animal ifthoc fua in muta¬ 

tione detineatur, mihi ignotum eft: neglexi c- 

nim id adnotare j quamvis tum temporis vel 

quinquaginta harumce Nympharum in Scara¬ 

baeos tranftnutari viderim. Aliquando tamen 

per totam hyemem in Nymphae habi¬ 

tu coniti tuta manent hacc Infcdta: id, quod 

praeprimis contingit, fiquando Vermes eorum 

lub autumnum cutim exuunt, & frigore fubito 

opprimuntur. Hmc tum per aliquot mendum 

ipatiurn abfquc alimento vitam trahunt: neque 

enim cibos aflumere valent; quandoquidem adeo 

tenera funt &: mollicula ipforum membra, ut iis 

uti nullo modo poilint. 

Cum igitur juftum mutationis Nymphae 

tempus tandem acceidt, tunc animadvertitur, 

muiculofas ejus partes magis magifque robora¬ 

tas elle, ut ultimis demum exuviis fuis femet ex¬ 

pedire queant. Atque haec cutim exuendi me¬ 

thodus omnino eadem efl:,ac ante deferipta, qua 

Infedlum fub Vermis liabitu etiamnum delite. 

fccns utitur. . Unde ultima hacce atque tc- 

nmilima in pellicula omnia iterum confpici 

poliunt degluptarum Sc evolutarum Filtularum 

Pulmonalium veftigia; nec folummodo odtode- 

cim, fed viginti: prout jam ante abunde didtum 

cli. 

Heic vero nunc animadvertendum cfl;, quo¬ 

modo Alae praeprimis,harumque Vaginae, hoc 

tempore denuo aëre, fanguine, & humoribus, 

per Arterias atque Fiftulas Pulmonales eo intro¬ 

ducis atque impulds, difpandantur; id, quod 

circa alias partes itidem locum habet. Alae hae 

fub hoc tempus haud aliter, ac charta madi¬ 

da, molles & flexiles funt; ut ideo vel Icviffi- 

me vulneratae fanguinem ftillent: verum cum 

fuam denique acquifivcrunt duritiem, quae in 

Vaginis fanc admodum notabilis eft;tunc Vafa 

ifta poftmodum adeo arde occluduntur, ut quo- 

tiefeunqueea, juxta cum Alis, fauciaveris atque 

dif. 

33 Ï 

dJ^ Dicr allenxkens krachten krjgt, W*tnt nisn 

bemerkt, dat het fyne heenen binnen in fyn huyt 

begint te roeren, en de nagelen, die op de uyterfte 

tippen der voeten geplaatjl Jyn ,op en neer te he’wee- 

gen. Dat ik ook in Popkens der Sydeveurmen, in 

de laatjie daag en voor haar verandering, door het 

uyterlyke vel heen gefien heb. Wanneer men nu het 

uyterfie vlies van de voeten aftrekt, joo fiet men 

daar vceynig vogtigheid meer in. Ook bemerkt 

men , dat het Hoornbeen van de Aniculatien der 

voeten volkomelyk geformeert is ^ hart gevoorden en 

met hayr befet, 

■Maar hoe lang nu dit Dier in Jyn verandering 

blyjiis my onhekent, als hebbende het verfuymt 

aan te tekenen, niet tegenjlaande, dat ik doe ter 

tyt voel vyftlg van deefe Popkens in Torren heb 

pen veranderen; en ook dat fe voel de ganfche voin- 

ter over in die vertoning hlyven: het geen ge¬ 

beurt , 'Wanneer dat haare V/nrmen in het najaar 

vervellen^ en dat de koude dagen haar overvallen t 

füo dat fe dan e enige maanden lang fond.er eet en 

overbrengen : dat haar ook onmogelyk is , om t» 

deen, om dat fe haare leeden niet gebruyken kun¬ 

nen , van wegens baeire tederheid en vogtig¬ 

heid. 

De regie tyt dan aangekomen voefende van de 

verandering der Popkens , Joo Jïet men dat haare 

mujculeufe deden meer en meerder kragt vntjan* 

gen hebben., om fg eyndeljk van haar laatjie huyt 

te ontwarren; die Jy op defehe wyfe ajjlroopen^ als 

in het begin , wanneer fy de gedaante van een Wurm 

droegen , hefchretven is. Soo dat ook in dit laatpe 

dunne velleken alle de tekenen van haar af en 

uytgedroopte Longpypen te fien fjn; en dat geen na¬ 

tiën maar twintig, als alreede genoeg faam gefegt 

is. 

. \ 

Alhier is nu aan te merken, hoe dat voornament- 

lyk de Vleugelen, en haare Scheede, op deefe tyt 

nog eens op een nieuw door ingedrongen lucht, 
bloet, en vogtigheeden ^ uytgefet worden; geen 

door de Arteriën en Longpypen daar in gevoert en- 

de geperji wort:dat ook omtrent andere deden plaats 

heeft. Deefe Vleugelen fyn op deefe tyt foo week ^ 

ende buygfaamy als nat papier; foo dat het bloet , 

daar op het minjie quetfen uytloopt. Maar als fy 

haare hardigheid verkreegen hebben, die epmerkc-^ 

lyk in de fcheedenis^foo Puyten defe vaten nader bant 

foo digt toe, dat boe veelmaal fy, nefens de Vleu¬ 

gelen , geqtietjl ende doorgejneeden worden , daar 

Oo 00 a mii 
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difdderis, nunqmm deinceps quidpiam ichoris 

fundant. Quapropter certo certius hinc intero, 

partes iftas, quandoquidem infinitus Vaforum 

^anguineorum & Fiftularura Pulmonalium nu¬ 

merus in iis daturj fere rotas vafis conftitui, at¬ 

que potiffimum texto vaforum conftare. Eam 

ob cautam quoque exiftimo , membranas & cu- 

tim aliorum Animantium itidem nonnifi vafo- 

rtim, Nervorum nimirum j Arteriarum, Vena¬ 

rum, Duduum Lymphaticorum fimilium, 

Cbi mutuo implexorum, texta efle: quoad enim 

Embryones Pullique, tam Elominum, quam Qua¬ 

drupedum, in utero haerent, univerfa eorum 

cutis infinitis vafis intertexta confpicitur: quin 

vel in ipfis ofiibus id locum habet. Unica igi¬ 

tur ifthaec obfervatio fane toti huic Iiitloriae 

momentum addit. Nimis longum facerem heic 

nunc inferendo, quam mirae mutationes circii 

membranaceas Papilionum Alas confpiciendae 

dentur; & quomodo Natura nudilllmam fefe 

praebeat in minimis hifcc Animalculis, atque 

ineffabilia fua miracula apertiffime oculis expo¬ 

nat. Omnia profedto in fuam gloriam nofiram- 

que utilitatem creavit Sapientiffimus atque Ter 

Maximus Conditor 3 qui hinc in omnibus, vel 

minutiffimis etiam, ftupendam Majeftatem at¬ 

que immenfam Potentiam fuam offendit. 

Quocirca ubi admirandas ejufraodi mutatio¬ 

nes, membrorumque fuccrefccntiura tranfpofi- 

tiones in nobis aeque, ac aliis Animantibus, 

obfervamus, omnino fas dl, ut cum Propheta 

Regio exclamemus: ”Non celata efl vis mea Ti- 

„ bi, ex quo fadfus fum in abdito, artificiofe 

5, confedtuSjVelut in imis partibus terrae. Maf. 

j, fam meam vident oculi Tui, in libro Tuo 

„ haec oinnia feripta; ex quibus diebus forraa- 

„ bantur, quum nondum ullum ex cis extarct; 

„ quamobrem apud me,0! quam pretiofac funt 

„ cogitationes Tuae, O! DEUS fortis! quam 

numerofae funt fumraae earum. 

Illuminatiffimae intelligentiae Vir Jacohus 

Bobme, in Myfterio fuo magno , dum in Ge- 

nefin commentatur, feribit: ”Adamo immortali 

3j haud fuifle verminofum ejufmodi Ventrem, 

„ aut talia interanea ■ qualia nos hodie, ad in- 

„ flar Brutorum, circumfeiimus. ” Nec fane 

difficile hoc cft comprehenfu,fi quis naturam In- 

fedlorum contemplatur : omnia enim haec Ani- 

malcula, quo tempore perfedlrioribus potiuntur 

corporibus, interanea eorum tantopere mutan¬ 

tur , ut Ventriculus atque Inteftina, quae grofla j 

craffia, ^ yafta erant, fub hac mutatione tenucn- 

tur. 

non geen vogt meet uytloopi. Waar nyt ik jekW^ 

lyk hejluyt^ dat aljoo de Bloelvatc?}^ en de Long^ 

pypkens, in een ennoemelyk getal in deefe deeleh 

fyn^ dat /y U'el het greotfte gedeelte derfehe maa- 

ken, en edfio meefl uyt een fimemveeffel van vaten 

bejlaan. Soo det ik ook vertrou, dat de vliefen en 

de huyt in andere Dieren rneede niet en fyn als 

een geveeeffèl -van vaten , als Si ntun^ Arteriën ,d- 

deren, Watervaten tn andere, daar (y uyt hefiuan. 

Want als de Vrugt en de Jongen , foo der Men- 

fchsn als der Viervoetigen ^nog in de buyk fyn; foo fiet 

men haargekeele Imyt met onejndige vaten dvcrivee- 

ven; dat je Ijs in de beenderen .plaats keej't: foo dat 

door deefe eenigc ohfervatie deefe gekeele hiflorie 

haare aanmerking verdient. Hetfou ie lang vallen ; 

foo ik hier veilde invoeren , iPat feltfame verande¬ 

ringen omtreilt de vü'efige vleugelen der Kapelletjes 

te jienfjn, m hoe naakt fg ds natuur, omtrent deefe 

kleene Dierkens, en haar onnocmelyke voonderen on- 

dekt heeft; hebbende de Groote en Alvoyfe Schep., 

per alles tot fyn eer en onfen nut gefchaapen-.en fynds 

in alles, hoe kleen het is pvcrivonderlyk Groot endt 

Almagtig. 

Soo dat dan, als voy diergelyke vüGnderbMrelyk^, 

veranderingen en vergroeyingen in leedematen , Jho 

voel in ons als in de andere Dieren, bemerken, voy 

met den koninklyken Propheet voel te regt mogen 

ujtgülmen, „ Myngebeente cn voas voor Uniet ver- 

„ holen, als ik in het verborgene gemaakt, en- 

,3 de als een borduurfel gevorocht hen in de 

„ nederfie deden der aarde. Uvoe oogen heb- 

„ hen mynen klomp ge jen, ende alle deefe din- 

„ gen waren in Uw boek gejihreeven; de dagen als 

5> fe gejoïtnecrt Jóuden worden , doe nog geen van 

„ dien en was. Daaromme, hoe kojielyk fyn my, 

„ O GOD, uwe gedugten! hoe magtig vele fyn ha- 

„ re jommet 

De Hoog verligte Jacob Bohme fihryft in fyn 

groote Verborgenheid over Genefs, „Dat Adam, nog 

„onfierfeljk zynde, fuik een madenfak nog darmen 

„niet gehad heeft, geljkwy nu als de Dieren hef tien; 

dat ligtelyk uyt de natuur iet InfeBen te hegrypèn 

is. Want alle deefe Dierkens, wanneer jy verheer- 

lykter lichaumen krygeh , dan Werden ook haare In¬ 

gewanden foodanig verandert, dat haar» Maag en 

Darmen, die groj, dik, en Jwaar waar en, in die 

veramUrJng verdunnen, fubtiel worden, inkrmpen, 

' en 
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liir, graciliora fiant, contrahantur-, 6c velut \n\ 'en alsin fyne dniatkens vetmjjelm-. ■Ai 

fiubtilia filamenta abeant. Unde dicendum efl:, 

Infedla vel fub hoc mi fero etiam vitae mortalis 

ftatu coeleftcm quafi naturam nancifcii quae 
enim ante humi, in coeno, fub fpinis 6c Tenti¬ 

bus degentia,rudi vefcebantur alimento,jam te¬ 

nuem in aera fefe efierunt, atque aftra verius e- 

iyolantia, meile êc liquoribus lliliatitiis femet 

pafcunt ; ut hinc nonnulla eorum vcl men- 

fium aliquot intervallo cibis abllinere queant. 

Nonne autem omnes hae conditiones multo 

funt excellentiores , quam illae , quibus fub 

prioris vitae , rudioris, 6c magis terrenae, ae¬ 

rumnis addidla erant ? Verum haec omnia, modo 

otium mihi fuppetat, aliquando clarius adhuc 

exponam; ut illullris mortuorum Refurredtio 

evidentiffimis, & manu veluti palpandis docu¬ 

mentis, ex ipfa Natura petitis, tandem demon- 

ftretur: tam manifefta enim exempla, tantique 

momenti argumenta, pro corporum clarificatio¬ 

ne militantia, ex InfeflrorUm hilioria in me¬ 

dium proferre valeo, ut nullus dubitern, quin 

inaudita ejufinodi miracula mortalium quemvis 

in fummam perdudtura fint admirationem. Pro- 

fedbo namque veritates naturales convincentiffi- 

mae funt atque penitus divinae: quum quid¬ 

quid verumefb, a DEO, qui ipfa veritas dt, 

proficifeatur. Quid autem veracius eft, quam 

quod res vifibiles naturalia fint Biblia, quo¬ 

rum ope, tanquam coeleftibus fcalis, pervarios 

gradus,ad divinas aeternafque res adfcendimus? 

Ipfe enim DEUS efi, qui Naturam fabrcfecit- 

CAPUT SEXTUM, 

Difcnmen inter Marem ér FoemtUam^^ofi- 

^iiam Nympha y pojitis exuviis y in alter¬ 

utrum mutata eji. FunBa refpirato- 

ria: Oculi: Cerebrum: Nervi optici: 

Fijiulae pulmonales ér Feficulae pneu¬ 

maticae : Cor ér partes Genitales tam 

Maris ^ quam Foemellae. SubjunHa efi 

moralis conclufio. 

felxer in dit e lendig le€ven\ ais ‘eeti 'iiefhcineti 

'weejen xerkrygcn So;o dat, daar Jy ie voor en in 

modder, de aarde, ek onder de difielen en doornen 

leefden , en ecn grof voetjel gebruykten , mi haar 

in de dmne lugt onthouden^ en de hoogten der heu 

melen beklimmen ^ en fy fuygen honing ^ en gedifiil- 

leerde vogtigheeden ^ foo dat ook fommige veel e eni¬ 

ge maanden lang vajlen kunnen. Dat alle '^eel 

pryfelyker hoedanigheeden Jyn^ ajs die Jy tevoren 

midden onder de ellenden van haar grof én aart- 

agtiger leeven befaten. Dat ik alles nog eens klaar 

fal voorjiellen, indien ik maar de tyt heb, om dé 

heerlyke Opjlanding der Dooden, tajielyk ende fgt- 

barelyk, uyt de Natuur felve u bevoy fen : vsaar in 

ik fulke klaare voorbeelden , en gevtigtige arguineH- 

ten., van deefe ver beer lykte ïichaamen omtrent de 

Infe&en kan voortbrengen^dat ik verfekert ben , dat 

alle Menfchen over defo ongehoorde ‘ivonderen fid- 

len verbaajl moeten ftaan. Want fekerlyk de na- 

^uurelyke vimrheeden Jyn overtuygent en geheel 

goddelyk: om da>t al vtat nvaaragüg is van dén GODT 

der véaarheid tjkomt. En v^at is daar voaaragti- 

ger ^ als dat de figtbaare dingen een natuurely ken By- 

bel jyn, vtaar door vjy^ als met een hemelfchen lad¬ 

der, door verfcheyde trappen, tot de Goddelyke eii 

eeuvoige dingen opklimmen: alfoo GOD de por meet- 

der van de Natuur is. 

HET VI. HOOFTSTÜK. 

Het onderfcheyt van het Manneken erl 

het Wyfken, na dat het Popke daar 
in vervelt is 5 de Ademopeningcn5 de 
Oogen^de Herfenen ^ de Gefigt Se- 
niiwen; de Longpypen cn de Lnchtblaas* 
jeSi het Hart en de Teel-ledden, foö 
in het Manneken, als in het Wyfken^ 

met een fedclyk beflliyt. 

Ympha, juxta rrlodum in priote capi 

expolitum exuviis fuis liberata , aliai 

penitus prae fe fert formam, in qua Scaraba 

nomine infignitur. Hujus igitur partes inte 

nas, atque diferepantiam inter Marem & Fo 

mellam, nunc deferiptum eo. Verum prir 

quam huic praeftando me accingam, notandii 

eft, quod Nymphae, quae Cornu ex anti, 

parte prominulum gerunt, conftanter Scar 

HEt Popke op de manter, in het voorige Hooft- 

Jluk befchreeven, vervelt fijnde , dié ver¬ 

toont nu een heel andere gefialte , vtaar in men hdaf 

èen Schalbyter noemt; veelkers innerlyke deelen ik 

nit befchryven fal, en hgi onderfcheyt tujjéhen het 

Manneken en het Wyfken voorjiellen. Maar eer ik 

daar toe kom, foo moet inen voeeten, dat de Pop- 

kens ,die een Hoorn voor uyt hebben , al tyt Mannén 

kens Torren vóórtbrengen, en dat die deëfen Hoórti 
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baeos Mares proferant j quae vero ejufmodi 

Cornu deftitutae funtjfempcr in Foemellas cx- 

crefcant. Atque haec certifhma funt indicia ex¬ 

terna , quibus fexum horumce Animalculorum 

internofeere licet. Accedit, quod Mares mino¬ 

re femper, quam Foemellae, corpore, binis autem 

majoribus & elegantioribiis gaudeant Corni¬ 

bus j quorum apices praepilati funt, atque. 

Animali volante, haud aliter, ac libri, qui a- 

peritur, folia, fefe difpandunt : id, quod in 

Scarabaeorum nonnullis vilu quam maxime 

mirabile eft. Quum vero in Mare aeque, ac 

Foemella, notabilia quaedam occurrant utrique 

communia; haec prius defcribara, poftmodum 

ad peculiares tranfiturus partes , quae fexus 

differentiam conftituunt. 
Partes, utrique communes,funt primo Pun¬ 

cta refpiratoria, forinfecus collocata: fecundo 
Oculi Cerebrum: tertio Fiflulae pulmona¬ 

les atque Veficulae pneumaticae; tandemque 

Cor. Partes, alter utri peculiares, funt Cornu & 

partes Genitales in Mare ; Ovarium vero in 

Foemella. Ifthaec nunc omnia ordinate & fuc- 

cindte defcribam. Quantum vero adtinet ad 

lingularem omnium tam externarum quam in¬ 

ternarum, quibus hi Scarabaei gaudent, par¬ 

tium defcriptionem; tum ad eorum mores, vo¬ 

landi modum, fonitumque, quem alis fuis ex¬ 

citant; deinde ad alimentum, quo utuntur, vi¬ 

taeque longitudinem vel brevitatem, êcquouf- 

.que noceant, nec ne,atque alia ejufmodi:haec 

ego omnia nunc intacta relinquam; tum quia 

nondum penitus explorata mihi funt; tum quia 

multiplicibus hifcc rebus inveftigandis, depin¬ 

gendis, & defcnbcndis, delafliitus fura; lon- 

giflimo enim temporis fpatio ad fingula iflhacc 

perficienda opus mihi fuit. Nec fane talia ri¬ 

te exfequi quifpiam potefl, nifi cui datum efl 

iis folis omne fuum otium impendere. 

Inter ea, quae cxtrinfecus in Scarabaeo con- 

fpicua funt, maximam merentur animadverfio- 

nem Pundta refpiratoria; quae quidem nunc 

defcribam atque icone repraefentabo, prout in 

uno faltem Scarabaei latere naturaliter difpo- 

lita funt: utrobique enim fimili fitu & fabri¬ 

ca gaudent. Diferepant ea notabiliter ab illis, 

quae in Verme dantur : namque heie alio at¬ 

que alio ordine juxta fe mutuo digefla, &; 

nonnihil obliquo ac declivi fitu verfus fe in¬ 

vicem collocata funt; ut hinc alterum quoque 

altero altiorem in corpore locum occupet. 

Praeterea etiam magis ovata funt, multo pro¬ 

fundiora 5 magifque excavata fcrobiculis 
qua- 

nieten hebben, aïtyt in Wyfkens vergroeien. Dal 

fekere nytveendige tekenen (ijn, om deefe Dierkens 

te onderkennen. Waar bj nog komt f dat de Manne* 

kens altyt kleender van lichaam Jijn , en tvcee groo~ 

ter en cierelyker Hoornen als de Wyfkens hebben, 
die op haare punten een knop hebben, en die haar 

open/etten, als hy vliegt , gelyk als een hoek met 

bladeren, dat men op (laai: dat in fommige Schalhy* 

ters voonder raar te fien is. Mlaar alfoo in 

het Manneken en het Wyfken eenige aanmerke- 

‘yke faken te fïen fyn , die fy beyde gemeen heb¬ 

ben, foo fal ik die eerfi befchryven; en daar naa 

fal ik tot de particuliere deelen overgaan, door de- 

Vielke fy van malkmderen onderfchey den voor¬ 

den. 

De deelen, die Jy gemeen hebben , fyn voor eerfi 

de Ademopeninge?}, die uytvaendig fyn. Ten tvoee- 

dendeOogenen Herfenen-, Ten derden de Longpypen 

en de Luchtblaasjes; en eyndelyk het Hart. De par¬ 

ticuliere deelett Jyn de Hoorn en de Teel-leeden in 

het Manneken; en dan de Eyerftok in het Wyfken : 

dat ik nu alles ordentelyk en kortelyk befchryven 

fal. Maar voat de particuliere be/chryving van al¬ 

le de uytvoendige en inwendige deelen in defe Schal* 

byter aangaat; als ook haare manieren, haarvlugt, 

671 haar geluyt, dat fe met de vleugelen maaken t 

nefens dan tneede haar voet fel, haar fchadclykheid.j 

en onfchadelykbeid, haar larg oj kort leeven , en fo 

voorts; dat Jal ik alles daar laaien; foo om dat my dat 

alles 7wg 77iet bekent is; als otn dat ik afgefooft hen 

van deefe tnenigvuldige faken te onderjoeken, te te* 

k672671, cn te befchryven: daar een feer la7ige tyt toe 

van 7ioden is geweefi. En 72ie7nimt is dit ook tnogelyk 

te doeti,als die alle fyn tyt daar alleen in kan bejieeden. 

Het optnerkelykfie, dat uyterlyk in de Schalby* 

ter dan te fenis, fyn de Adetmpeningen ; dewelke 

iktiufal befchryven en verheelden, foo als Jy natuu- 

relyk haare ptuatie in de 2'orren hebben, en dat 

aan een zyde , otn dat die van de andere fyde daay 

meede overeenkometi, en van het felve maak fel 

fyn. Sy verfcheelen tnerkelykvati die in de Wurtn, 

in dat Jy veranderlyk tiaa titalkanderen toe gefit 

fijn, en een weynig fchuyns en hellende geplaatfi 

worden , foo dat ook de eene hoger als de andere op 

het lichaatn gejielt is. Nog fijn fy ovaalagtiger en 

veel dieper, en ook bolder ettde kuylagtiger in de 

T')rren,alsinde wurmen.Haareope72ingen,naa binnen 

in het lithamn^ fijn ook veel wyder en ruymcr,als men 

die 
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quafi fimilia in Scarabaeo, , qiiain in Coffo. 

Quin Sc cava canalium,quos introrfiim in cor¬ 

pus diftribuunn, longe hcic ampliora funt ma- 

gifque patula, quara quidem in Vermibus ob- 

fervantur : quum enim Vermes in pulvere Sc 

liLimo degant, ibique huc illuc fubrcptitent; 

omnino requirebatur,ut Fiftulae eorum pulmo¬ 

nales oftiis paterent Sc magis conniventibus p 

6c planioribus i ne pulvis in haec facile illabi. 

pollet. 

Primum Punftum a intus, in cavo fecundi 

corporis x4nnuli,live Ollis Pedtoris, litumeft, 

nec pnus confpiciendum ibi datur, nili poft- 

quam corneo-ofleum illud Pedloris Os a cor¬ 

pore fuerit leparatum* Secundum b paullo 
longius a primo dillat, atque nonnihil profun¬ 

dius ad inferiora demerfum, obliquo litu ver- 

fus alterum convertitur. Pundlum hoc, mox 

fub Alis confpicuum, ibi in Annuli corporis 

quinti lateribus collocatuiv Tertium c Juxta du- 

clum flexurae Abdominis, rurfus nonnihil altius 

litum ell, Annuloque corporis fexto inlidens haud 

procul a lecundo dillat. QLiartum d iterum paul¬ 

lo depreilius atque priori propius ell, feptimo- 

que corporis Annulo infculptum. Quintum r, rur¬ 

fus nonnihil profundius, fuper Annulo oólavo 

collocatum ell. Haec quinque Pundla rcfpira- 

foria, quorum totidem utrinque gerit Scara¬ 

baeus, adeoque dena numero, fi limul compu¬ 
tes, praecipua quidem funt, per quae is fpiritum 

fuum ducit: reliqua enim odio, quae in Coflb 

confpicicdantur, heic partim coardlata, partim 

penitus occlula funt; quoniam corpus tanto cur¬ 

tius evalit. Omnia autem illa quinque Pundta in 

utroque corporis latere Alarum Vaginis obtegun¬ 

tur ; nili quando Scarabaeus volat: eo enim tem¬ 

pore \ aginae ejus fuftolluntur, atque elevatae 

ablque motu perflant: unde tunc Pundla haec 

quoque deteguntur, ut Scarabaeus tanto liberius 
fpiritum ducere , Veliculas fuas pneumaticas 

aere replere, atquelic ad volandum fefc reddere 
leviorem queat. 

Porro luper nono Annulo fextum oblervatur 

Pundlum/, luper decimo feptimum g ; fuper 

undecimo odlavum h: quae tria quidem omnia 
perquam notaoiliter contradla, llmulque depref- 

liora, juxta utrumque corporis latus decurrunt* 

Quum vero abdomen quodammodo in acumen 
convergat, & duodecimus, tertius decimus, ac 

decimus quartus Annuli mire contradli atque di» 

minuti lint; hinc Pundlum refpiratorium no¬ 

num i in utroque corporis latere cxtindlum ell: 

quemadmodum fatis lucide ante in Nympha de- 

fcripli 

d/V 'tianneerfy nog Wurmen daeur in bemerkt-. 

Want aljoo de Wurmen in Jlof en aarde leeven, daar 

ft door en door kniypen ^Joo hebben haare ingangat 

der Longpypen ook nootfakelyker digter gejióoten 

moeten nxieejen , en ook vlakker op dutter geen (lof 

invallen Jou, 

Het eerflé Vunê a jlaat hmendig in de holtê 

van de tvoeede ring dés Lichaams^ of het Borflbeen, aU 

waar het niet eer te Jien is , voor al eer dat men dit 

hoornbeenig been van de Borjf van het lichaam gefe-^ 

pareert heejt. Het tweede b is wat verder van het eerfie 

af geplaatji ; en wat lager neerwaarts gefonken 

wee Jende ,foo flaat het fchuyns naa het andere toe- 

ge/et. Deeze Pund Jiet men effen onder de Vleuge¬ 

len,^ daar het op de zyden van den vyfden Ring des 

lighaams geplaatji is. Het derde c is volgens de 

bogtvan den Onderbuik weer wat hoger geplaatji 

daar het op de JeJie ringwjJ inkerving van het 

lighaam fiaat , en niet ver van het tweede ge¬ 

plaatji is. Het vierde d Jlaat weer een hayr-^ 

ken laager en digter, en bet opent Jig op de Je- 

vende inkerving van het lichaam. Het vyjde e 

Jlaat nog wat largef , daar men het op de agtjle 

Ring geftueert Jet. Deefe vyf Luchtopeningen ,d:e 

aan weer fy den van de Tor Jijn, en tien in getal uyt- 

maaken , pjn de veornaamjie, daarhy fijn aafjem door 

haalt; om dat de rejierende agt, die in de Wurm të 

fien waar en, ten dele nu vernauwt, oj heel toege- 

\jlooten Jyn geworden , van wegens het verkorten 

van het lichaam. Alle nu deefe vyf Pun&en wor¬ 

den aan weer fy den des Uchaams van de Schalen der 

I pdetigelen bedekt: ten zy als de Schalhyter vliegt t 

\op welken tyt fjne Schalen of kokers, opgetrokken 

worden, en om hoog /onder beweeging over eynd 

blyven flaan: waar door dan de Punlien ontdekt wor¬ 

den, op dat hy fooveeltevryer fijn aaffm fuhaalen, 

en daar mede fijn Luchtblaasjes vervullen , om te 

ligter te vliegen. 

Vorders Jiet men op de negende Ring het ffie 

PunB f j op de tiende het fevende g; en op de 

eljde het agtjle h; die alle drie , feer merkelyk 

vernauwt fynde, aan weerfyden van het lichaam en 

ook laager neerloopen. Waar door alfioo het lichaam 

fpizagtig toegaat, en de twalefde, dertiende , en 

vee) tiende Ringen , verwonderlyk gekrompen en 

verkleent fjn geworden, foo is de negende Long- 

opening i aan weerfyden van het lichaam onfigtbaar 

geworden-,gelyk dat nok klaar genoeg in het Popken 

hefchteeven, ende afgebeelt is i maar alhier fiet men 
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fcripfi atquc icone cxpreffi. Heic autcm nunc 

exhibeo naturalem fitum horumce Pundorum in 

Scarabaeo, 
Oculi deinde vel maxime commemorabiles 

funt in Scarabaeo, atquc tam magnitudine dl 

numero, quam figura, plurimum diflerunt a 

femet ipfis in Verme. Utrumque Capitis latus 

uno gaudet, qui ex congerie plurium globulo¬ 

rum minorum five ocellorum,unione fua com¬ 

mune vel uti reticulum cftbrmantium, conflat. 

R.eticulum vero ifllioc de Tunica Cornea fabre- 

^adura eft. Omnium enim, mihihadenus no¬ 

torum, Infedorum Oculi tunicam exteriorem 

e materie corneo-oflea conflrudam habent, at¬ 

que, in modum favi, hexagonis interflindara di- 

vifionibus, quae omnes fuperne fphaericae funt, 

five globulorum inflar protuberant. Ac tamen 

heic in Scarabaeo globofac hae divifiones haud 

adeo notabiliter extuberant, quam quidem in 

Mufeis aut Apibus- fed multo planiores funt, 

depreffiores, quin'Se minores, atque omni pilo 

deflitutac. Porro hae ipfac Corneae divifiones 

a fuprema fuperficie ad infimam ufquc five inti¬ 

mam penetrant, & vcluti a reticulo quodam 

hexagonarum Fiflularum pulmonalium, irater- 

curfantium, effici videntur. Sub hoc reticulo 

Uvea Tunica, five particula huic analoga, in¬ 

tus fubter Corneam fita confpicitur, Eft ca 
coloris nigricantis, atque proprie ab interiore 

cavo feu excavatis foveolis Corneae excipitur - ut 

hinc folummodo in fuprema fuperficie Oculi, 

nequaquam in fundo hujus, reperiatur. In O- 

culis Hominum atquc Quadrupedum Uvea uf¬ 

quc ad fundum fefe demergit,& parte anteriore 

infuper perforataefl: at neutrum horum in Ocu¬ 

lo Scarabaei obtinet. Quocirca etiam nulli 

lucis radii heic intus in Oculo colligi poffiint; 
fed folummodo tranfeunt per fphacricas Cor¬ 

neae divifiones, tumque mox fuper Uvea fi- 

iluntur. Qiiod vero radii tum adhuc aliquo mo¬ 

do colligantur, quando per Corneam transmeant, 

pro certo affirmare non aufim; quamvis haud 

improbabile fit. Quodfi quis Uveam, aquae in¬ 

terventu , fubtili penicillo ex interiore Corneae 

cavo everrit, Cornea tota pellucida & clare per- 

fpicua redditur. 
Pofl Uveam materies fequitiirGelatinae fimilis, 

fubvifeida, tenuis, atque in fubtiliffima fefe di¬ 

videns filamentaquae pro Fibris Pyramidali- 

‘ bus inverfis haberi debent. Quando Cornea tu¬ 

nica de hifce filamentis amota eft, tunc intus: 

nonnulla fuper Oculo cernuntur punóla nigrican¬ 

tia, quas reliquiae funt Uveas ibi etiamnum 

ad- 
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ncituurelyke fituatie deefer Punüen in di 
Tor. 

VoortsJyn de Oogenfier mnmerkelyk in de Torren^ 

en in grootte en menigte fier veel verfchelende vm 

haar figuur en getal in de Wurmen. Deefe hebben* 

/ê aan voeerfyden van het Hoofit een , waar van ie* 

der uyt een verfikmeltng van verfcheyde kleene kloot- 

kens of oogkens befiaat, die als een gemeen nette* 

ken maaken; dat uyt het Hoornvliesgejurmeert voort* 

Want van de oogen van alle de Infie&en , my tot neg 

toe bekent^ is het huytenfte vlies van een hoorn* 

beenig tneiakfel^ en met fieshoekige verdelingen ,ge* 

lyk het honingraat ,afgetekent, die dan van bovenen 

alle klootsgevoys t&eloopen, oj ront uytpujlen Maar 

alhier in deefie Tor fiyn deefe klootsgevoyfie verdee- 

lingen fioo merkelyk niet uytpuylende, als voel in de 

Vliegen of de Byen; maar fy fyn veel ejfinder en vlak- 

ker^ als ook kleerider en fonder eenige hayrkens. Voorts 

gaan de verdeelingcn vaydt Hoornvlies van de bovenfie 

fuperficie tot de onderfie^ of binnenfte, door: en deefe 

verdeelingen gefihieden als door een netteken van 

Zeshoekige tujfihen beyden lopende Longpypkens; 

voaar onder het Druive vlies dm binnen onder de 

Hoornen fig fien laat, of een de elk en , dat daar 

?neede over een komt. Dit vlies is [eer donker 

van couleur, en het fuyt eygenilyk in de binnenfle 

ronde en de uytgebolde kuilkens van het Hoornvlies, 

foo dat het alleen in dehovenflaande oppervlakte van het 

oog gevonden voort, en niet op den grond van het oog, 

als in de oogen der Adenfihen en der viervoetige Dieren 

plaats heeft, alvoaar het hoven aan nog geperforeert 

is: dat alhier ganfihelyk niet gefchiet. Waar door 

ook. datter geene f raaien binnen in het oog verga* 

dert konnen worden,maar fy paffe er en alleen door de 

klootsgevoyfe verdeelingen van het Hoor^ivlies, daar 

fy datelyk op het Druyve-vliesgefuyt veorden. Maar 

of fy nu in het door paffeeren doorhit Hoornvlies nog 

eenigfns vergadert voorden, dat kan ik ftiet zeker* 

heid niet figgen, hoevoel het foo fchjnt. Als men nu 

de vHefen met een fyn penceelken uit de binnenfle bogt 

van het Hoornvlies met voat voater afvrjfi, foo voort 

het Hoornvlies heel doorlugtig , en men fiei daar 

helder door keen. 

Na het Druyven vlies volgt Vr als een Je* 

ley-ftoje , die tayagtig en dun is , en in fleer 

fubtile draatkens a verdeelt voorts die men voor de 

omgekeerde Pyramidale Vez^tlen nemen moet. Als het 

: Hoornvlies van deefe draatkens afgeligt is, foofiet 

men binnen op het oog eenige fvoarte flippelen, die 

van het Druyvevlies daar nog aangebleeven fyn, en 

me^ 
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adhaerentis: Fibrae enim pyramidales interven¬ 

tu Uveae cum fphaericis Corneae foveis com¬ 

mittuntur. Omnes iftae Fibrae in Tunica ter¬ 

minantur fatis cralfi , fibrofa , & albitudine in- 

efiabiii confpicua b , cujus fubfiantia tamen, 

qua parte cum optico Nervo , heic feparato .r, 

conjungitur, intus iterum obfcuriorem colorem 

acquirit r/. Plurimae etiam pulmonales Fiftulae 

hic loci difeurrunt, quae Tunicam iftam cum 

Nervo optico j quem excipit, fortiter conne- 

ctunt: quin tranfmeant Fiftulae hac aeriferae 

percandidam iftam Tunicam fibrofam ,& juxta 

Fibras pyramidales inverfas delatae e , ad 

^pfim ufque Corneam tenerrimis propagini¬ 

bus pertinentes , mea equidem opinione, he- 

xagonas ibi conftituunt Oculi diviliones. At¬ 

que fic demum concipi poteft , quanam ratio¬ 

ne Oculus, dum exuviae deponuntur, intror- 

fum adacti aeris & fanguinis adminiculo ex- 

tenfionem, formamque , & rotunditatem fuam 

nancifeatur. Radices harum Fiftularum pul¬ 

monalium , fub Nervo optico fitae, con- 

fpiciuntur; ubi primo tunicae , qua Nervus 

opticus veftitur, profpiciunt, atque fic notabili 

quodam e ramo, fubtus haerente, aliisque prae¬ 

terea ejufinodi tubulis aeriferis ftipato, originem 
ducunt. 

Fleic vero nunc probe animadvertendum eft, 

quod Oculi hi in utroque Capitis latere duas vel- 

uti in partes dividantur/A prout icone fingulari, 

qua fimu! & Cornu Capitis ^ exhibetur, reprae- 

fentavi. Divifio autem ifthaec interventu duarum 

corneo-ollcarum Cranii extantiarum, quae ab 

utroque Oculi latere ufque ad fupremam hujus 

fuperficiem fefe exporrigunt, producitur; unde 

fit, ut Oculus fimilimodo etiam intrinfecus di- 

■ vidatur /;j quandoquidem conftrudlio interna 

exteriori analoga eft. At Nervus tamen opticus 

divifuram ideo aut incifuram non patitur : ve¬ 

rum Fibrae pyramidales ibi loci deficiunt, ubi 

incifio ifta obtinet; quum plane nullos ufus 

ibi praeftare poflent. 

Ut autem omnia ifthaec accurate detegantur, 

praeprimis neceftum eft Cerebrum denudare : 

quem in finem aliud nihil agendum requiritur, 

nifi ut Cornu, ficubi Mas fuerit, acuto cultel¬ 

lo refeindatur, atque Cranium deinde a Cerebro 

feparetur. Quo fadbo, Cerebrum i in confpe- 

ftum prodit; quod quidem, uti ante, de Me¬ 

dulla fpinali agens , jam indicavi, duobus e 

globis inter fe unitis conftat, atque hinc in dex¬ 

tram finiftramquc partem dividitur : quemad¬ 

modum etiam in Hominibus & Quadrupedibus 

pb- 

mei het 'weiks de pyramidale VezeleÈ in dé khot- 

'u>yfe hoiligheedcn van het Hoornvlies fluyten. Alie 

dee fe Vezelen eyndigen op een onujtfpreekelyk^vcit 

en vezelachtig vlies ^ dat redeljk dik is b, welker 

fihjiantie, daar fj op de ajgefeparcerde Gejtchize^ 

mm c Jliiyt, van binnen voeder donker gecouleurt 

is d. En men fet dat daar Jeer veele Longpypen 

doorloopen, devoelke het Jelve met de injluitendu 

Gejïgtfenuv) Jïerk conne&eremjoo dat ook deefeLucht- 

pypkens het lüilte vezelagtige vlies door pajjertn^ 

en langs de Pyramidale omgekeerde Vezelen heen lo^ 

pende c^foo voorden fy tot het Hoornvlies felf toe- 

met feev te ere uyfprupfelkens gepropageert, en als 

dan, Jbü ik vertrou , maaken fy aldaar de feshoeki- 

ge verdeeiingen van het Oog. Het voelk dan in het 

vervellen, door ingedreeven lacht en bloet , ffj, 

iiytfpanning,figuur, en ronte komt te verkrygen. De 

begintfelen defcr Longpypkens fict men geplaatji 

onder de Gejigtfienuvo, voelker Vlies , dat haar be~ 

kleet ,Jy het eerfi vootfien , en foo neem en fy haar 

oorfpronk uyt een Jeer fnerkelyke tak , die daar on¬ 

der geplaatji is, en alvoaar nog andere diergeljke 

hichtpypkens te Jien Jyh^ 

Maar alhier is nu, voel aan te merken, dat dèefe 

Oogen aan yder Jj van het Plooft als in tvoee dee- 

len gedeelt voorden ff, dat ik befonder afgebeelè 

heb: als ook den Hoorn op het hooft g. Deefe af- 

deeling gefchiet, door tvoee hoornbeenagtige uyt- 

fleekfels van het Bekkeneel, die aan voeerfyden van 

het Oog tot op de bovenfte oppervlakte van het fel~ 

ve haar extendeeren. Waar door dan het Oog' ook 

invoendig foo verdeelt voort h: voant de in- 

voendige ftruQmir volgt de uytvoendige. Even¬ 

wel voort de Gefgtfenuvo daarom niet verdeelt, oj 

ingekeept; maar de Pyramidale Vezelen die onthree- 

ken op die plaats , daar defe mjhyding gefchiet s 

al foo fy daar ook van geen nut voeefenJouden, 

Op dat men nu dit alles klaarlyk feu ondskken', 

foo is hét voor al nodig eerjl de Herfenen te ontbloo- 

ten; waar toe niet anders te doen is ,als de Hoorn, 

indien het een Manneke is, met een fcharp mesken 

af te fnyden, en foo vervolgens het Bekkeneel te 

fep ar eer en van de Herfenen. Het voelk gedaan 

fyndefoo komen deHerfeneniinhetgedgt,die,gelyk 

ik omtrent het Ruggemerg gefegt heb , uyt twee 

globen, die te famen vereenigt fyn, hejlaan, en 

waar door fy ineen regter en linker Jyde verdeelt 

viorden •• ook in de Menfthsn , en de viervoetige 

Qq qq 

I 



Tab. 
XXIX. 
fie. VIT. 

^ k. 

11. 

tnm. nn. 

JOANNIS SWAMMERDAMMII 
33S 

obtinet. Perquam fane notabile cil Cerebrum 

in hoc Scarabaeo , plunmisque Fiftulis pulmo¬ 

nalibus 4., qnae mirae elegantiae fpeótaculum in 

vivente Animali praebent, inlb'uólum. Ex eo 

utrinque pullulantes cernuntur Nervi optici, 

qui in Scarabaeo jam longe funt majores, quam 

ante in ejus Verme erant. Praeterea commu* 

nis quaedam hic membrana animadvertitur, 

quae & modo didtos Nervos Cerebrum 

ipfum inveftit, fatifquc crafla 5c fortis ell: un¬ 

de merito Dura mater vocari pollet. Nume- 

rofae admodum Fiftulac aeriae per illam mem¬ 

branam difeurrunt, eamque veluti interteiiunt- 

ut ideo Duram hanc matrem, ficubi a Cerebro 

feparata ell, quali rete mirabile elTe diceres. 

Nervi optici, qua e Cerebro prodeunt //, gra- 

ciliflimi fiint: atpaullo polt notabiliter admodum 

dilatantur ?/??/;, tumque'iterum tenuantur nn\ 

donec tandem ruiTus inturaefeant, qua ad in¬ 

ternam Oculi compagem accedunt 0. Ibi ve¬ 

ro dein hi Nervi ab Oculi interioribus haud ali¬ 

ter includuntur £c ambiuntur, ac Ii nautae ca¬ 

put hifpido ejufmodi Sc villolb pileo, quo ho¬ 

mines maritimi uti folent, obtedlum videres : 

fcilicct adlimilo villis Fibras illas pyramidales, 

quae in convexitate Tunicae albae fibrofae ter¬ 

minantur. 

Heic nunc probe notare juvat, quod Scara¬ 

baeus hic nydtalops -fit. Quapropter obfecro 

Leótorem meum, u« conftrudionem atque dif- 

crepantiam Ocub Apis, quae interdiu acutius 

videt, heie perpendat: inveniet enim, quod in 

Ape Nervus opticus haud adeo proxime Ocu¬ 
lum contingat, neque & tam infignis atque con- 

fj^icuus Iit. Cudat ex hifce fua quivis libere ra¬ 

tiocinia; mihi fufficit veritatem rerum propo- 

fuille. Oculum Hydrocanthari, qui limul Se in 

aquis Se in aëre vifum exercet, haftenus nondum 
examinavi. At in Gammaris & Cancellis Fibras 

pyramidales confpexi. Cochleae aquaticae, ae¬ 

que uti Homines, tres in Oculis fuis Humores 

gerunt; quemadmodum fupra prolixe defcripli: 

ubi limul videri poteft, quod earum Oculi non- 

nunquam multiplicentur. Verum progredior 

ad Fiftulas pulmonales, quae quidem in Verme 

limplices, at in Scarabaeo Vehculis accretis au¬ 

ctae funt. 

Flae Fiftulae pulmonales, quae in Verme 

ramos arborum foliis deftitutos referebant, heic 

in Scarabaeo arborem repraelentant frondentes 

ramos dilpandentem: unde miferae , quam Ver¬ 

mis trahit, vitae autumnus & hyems heic nunc 

in) 

Dieren plaats heeft, Defelve jjn feev opmerkelyk 

in defe Tor ^ en met verjcheyde Longpypen ver/ien 

k, dat nvonder aardig in het leven fg vertoont. 

Aan voeerjyden fet men de Gefgt Semien daar uyt 

/prnytendie in deeje Schalbyter nu veel groo- 

ter Jyn, ais wanneer hy nog een Warm was. Nog 

fiet men daar een gemeen Vlies , dat deefe Senuen 

als ook de Herfenen omvangt, "‘t geen redelyk dik 

ende flerk is. Waarom men het de naam van het har^ 

de HerJJenvlies met alle reeden kan geeven. Door 

dit Vlies fet men een groote menigte Liichtpypen loo- 

pen, die hei felve als doorwesven : foo dat als dit 

harde Hefifenvlies van de Herfenen gefepareert 

is, men het felve voor een wonderlyk net feu aan~ 

fien. Daar nu de Geficht Senuen uyt de Herfe,‘ 

nen fpruytenW , fyn Jy het dunjie: maar een wey- 

nig daar naa dilateeren fy haar feer merkclyk ra m» 

en dan worden Jy weer vernauwt n n ; fe eynde- 

lyk haar weer uytfetten , daar Jy de inwendige 

ftru&uur van de Gogen naderen o. En waar van 

Jy opgejlooten en omvmgen worden , als een boots- 

ge fels hoojt van fyn ruyge dradige muts gedaan 

wort : welke draden de Pyramidale Vezels fyn, 

die op de bogt van het witte vezelachtig Vlies 

eyndigen. 

Alhier is nu wel aan té snerken , dat deefe Tot 

by de nagt het alderbeqtiaamfte fiet; waarom ik 

myn Lejer verjoek de JlriiBuur en het onder- 

jeheyt van het Oog der Bye , die het be- 

quaamjle by den dag fet, 'hier in naa te fien: 

alwaar de Gepcht-Zenuw foo digt aan het 

oog niet komt te raaken , nog ook feo merkelyk 

en fgtbaar te Jyn. Waar uyt dan yder Jyn eyge 

redeneeringen kan maaken: het is my genoeg de 

waarheid dier dingen voorgeflelt te hebben. Het 

Oog der Hydrocüntharus , die in het water en in 

de lucht te gelyk^fiet, is by my tot nog toe niet 

geexamineert. Maar in de Kreejten en in Krabben 

heb ik de Pyramidale Vezelen gefen ; hebbende de 

water-Slaxkens drie vogtigheden in haare Gogen ^ 

als de Menfchen; gelyk ik dat in het voorgaande 

omfandig hefchreeven heb: alwaar men ook kan 

pen , dat fomtyts haare oogen vermeenigvuldigt 

worden. Maar ik gea nu over tot de Longpypen ^ 

die in de Wurmen enkelt, maar in de Tor met blaas- 

kens Jyn vermeerdert, ende aangegroeyt. 

Defe Longpypen, die haar in de Wurm als de 

takken van een boom fonder bladeren vertoonden , 

die laat en haar in de Tor fien, gelyk als een boom 

met fyn uytgefpanne bladeren aan haare takken i 

foo dat dan de herffi en de winter van het ellen- 

dii 
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In Scarabaeo ad amabilis veris atque Seftatis prae^ 

ftantiam veluti adfcendit. ld tamen notetur difcri- 

men, quod, uti arborum folia planam atque 

aequabilem habent fuperficiem, ita , quae heic 

in Scarabaei corpore dantur ^ cava fint, turgi¬ 

dula, in figuram ellipticam expanfa, vi in¬ 

tro adti aeris modice tumefadta a a. Accedit & 

haec notabilis difcrepantia, quod ex harumce 

Veficularum apicibus, qua eae cavis fuisFiftulis 

pulmonalibus infident, aliae iterum Fiftulac atque 

propagines ad latera prorumpant bb^(\\.UQi poft- 

quam denuo inV eficulas dilatatae funt, rurfus alios 

efficiunt ramulos aeriferos, veficulas, atque tu¬ 

bulos: ita, ut haec divifio fimili femper modo 

eoufque procedat, donec tandem fubtiliffimi 

vifum quafi fugientes pulmonales canaliculi, 

qui cavis femper apertis teretes perflant, finem 

faciant. Unde, quae heic occurrit, fabrica haud 

immerito tertiae fpeciei Fuci marini Dodonaei 

adfimilari poflet. QLiin animadvertitur etiam, 

nonnunquam plures tubulos ex eadem Veficula 

prognafei cci id ,quod magnitudine paullo ul¬ 

tra naturalem au6ta repraefentavi. Porro , li¬ 

quando aër ex memoratis Veficulis elabitur, 

concidunt eae, mutuoque laterum fuorum con¬ 

tactu planum veluti arboris folium effbrmant j 

dum interim foli tubuli, ipfis adfixi, femper patuli 

hiant. Id vero inde proficifeitur , quoniam hi 

Tracheae ramuli ex circumtortis atque fpirali- 

bus conflant particulis, quae, inflar annulorum, 

€x filo argenteo, circum tenuem cylindrulum 

ferreum inflexo , conflrudtorum , fuam Icmper 

fervant rotunditatem. Tali fane modo iflhoc 

argentei candoris textum Fiftularum pulmona¬ 

lium ex materie corneo-oflea , pcllucente, al¬ 

bitudinem Conchae margaritiferae prae fe feren¬ 

te, in fpiras circumdudta, compofitum efle mi¬ 

hi videtur. Fiftulac hae fubtilibus infuper 

membranulis, quae flexuras earum colligant at¬ 

que in fitu detinent, intus fuccinguntur. At 

qua in Veficulas pneumaticas femet dilatant j 

penitus membranaceae funt, aptoque microfeo- 

pio confpeótae innumeris praeterea bullulis, 

minutis, tanquam granulis, ibi confitae obfer- 

vantur : quod quidem vifu admodum jucun¬ 

dum eft. Caeterum Veficulae hae ex albo 

pailefeunt, nulloque tono corufeae Aranei telam, 

aut rem fitu obdudlam, colore quafi referunt. 

Ac Fiftulae contra fplendidae funt, & argen¬ 

teo veluti Conchae margaritiferae colore confpi- 

cuae. Videatur de his Tab. XXIX. fig. x. 

explicatio. 

Ratio tandem hujufce diferiminis, quod in¬ 

ter 

dig leevén in de Wurm, nu hier als in de dangen-a^ 

me lente en fhmer, in de Tor tot heerljkbeid ver¬ 

hoogt is. Dan mét dii onderfcheyt omtrent de 

hoornbladeren.^ dat ,gelyk dejelve plat en effen op dé 

hoornen fyn.^ fy hier in het Ikhaam van de Tof 

hoi, bol , en ovaalsgevoys fyn uitgefpannen , en 

door ingedreeve lucht foetelyk opgefveollem^. Waar 

by dit aanmerkelfk onderfcheyt komt , dat uyt dè 

tippen defer blaaskens , daar Jy op haare holle 

Longpypkens fleiinen, veeev andere pypkens ende Jy.^ 

taxkensuytfpruytenhhfie^najyvoéerin blaaskens JyA 

ge dilateert geivorden , voederom mdtre luchttaxkens.^ 

blaaskens^ ende pypkens ttmaken, verdelende fg op 

die voys geduurig , tot fe in feer fyne en als on- 

fgtbaare Longpypkens , die altyt hol Jyn en ront 

(laan, eyndigen. Soo dat fe in haar maskjel met dé 

derde foorte van het Zec-ivier van Dodonens niet 

onbillyk over een komen. Ook fet men dat Jomtyts 

ver/cheyde pypkens uyt cleefe blaaskens gaan cc, 

dat ik voat grooter als het leven afgeheelt heb^ 

Wederom als de lucht uyt degefeyde blaaskensgaat^ 

foo vallen fy plat toe , als een effen blat van een 

boom , bljvende alleen haare aangehegte pypkens 

altyt openf aan. Het geen fyn oorfpronk neemt door 

dien deefe verdeelingen der Longpyp uyt krulviyzè 

enfpirale deelkcns beftaanfie^als ring ekens uyt fik 

ver draat getrokken^ en die op een fyn yferken ge- 

boogen fyn , altyt haar ronde begt behouden. En 

op die v>ys fchynt my deefe ftiver voitte Jubftantié 

der Longpypen uyt Perlemoer voit ende dcorlugtig 

hoornheen gecemponeert te fyn, dat dan foo JpT 

raaigeboogen is. Deefe Pypkens voorden nog van 

binnen door fibtiele vliesfens , die haare bogtett 

aaneen hegten,en in haar ftuatie Iwiiden, be^ 

kleet. Maar daar Jy haar in Lüehihlaasjes dila¬ 

te er en, fyn fe heel vliefig, en als men fe met een 

goet vergrootglas hefist, foo fyn die nog met ontel- 

baarc kleene hollekens, als met Jandekens hefaaytt 

dat een aangenaam gefigt geeft. Anders fyn deefe 

Blaaskens van couleur voit ende dofagtig , feonder 

glans, als het J'pmrag of fchimmel. Maar de Pypkens 

in tegendeel fyn glantfent, en van een flver cou^ 

leurigcPerlemoeregedaante. Siet hier van de ver¬ 

klaring der X. fg. in de XXIX. Tafel. 

De reeden nu van dit verfchil der Lbngpypin ^ 

Qq qq z tufe 



Tab. 
XXX. 
fig. 1.4 a. 

Hbi. 

cccc. 

JOANNIS SWAMMERDAMMIl 

ter Fiftulas pulmonales Goffi & Scarabaei da- 

tnr , in multiplici cutis earum mutatione, cu¬ 

jus ante mentionem feci, fita efle videtur. In 

Papilionis Bombycum Fiilulis pulmonalibus id 

ipfum etiam aliquo modo animadvertitur; nam 

êc in hoc cannulae Pulmonum, quia frequen- 

tiffime internas illas pelliculas exuunt, unde- 

quaque plurimum inveniuntur dilatatae ^ quam¬ 

vis diftinftis Vcficulis haud gaudeant. Ut ut 

res fefe habeat: quandoquidem albae illae par¬ 
ticulae, quae in pinguedine Nymphae conlpi- 

ciuntur, mea quidem opinione, quam maxime 

heic in confiderationem venire debent; ideo 

mihi videtur , nedum hunc diflolvi tandem 

polTe, fi aliquot adhuc fecliones in hunc fi¬ 

nem inftituerenmr. Ego tamen id efFiciendum 

in aliud tempus refervo , haneque rem eo- 

ufqiie in dubio relinquo. Tubulo flexili plum¬ 

beo aut corneo-offeo, qualem naturaliter in a- 

lis Cafearii didtae Avis efl; reperire (hujus enim 

pennarum caules penitus perforati funtjjinodo 

deferiptas Scarabaei Fiflulas pulmonales com¬ 

mode inflare licet; praefertira fi fubtili tubulo 

vitreo prius muniantur: tum vero fpeélacu- 

lum vifu elegantiflimum exoritur. 

Veficulas pneumaticas una cum tubulis fuis 

abfqueulla fedtione videre quis potefl; modo Va¬ 

ginas alarum de corpore amoveat, lucique obver- 

ias irdcrofcopio contempletur. Quin & per Sca¬ 

rabaei abdomen tranfparent: imo in ipfa etiam 

parte cornco-oflca atque membranacea , quae 
abdomen inveflit, confpiciuntur. At omnium 

tamen pulcherrime inter binas Vaginarum ala¬ 

rum laminas videndae oheruntur ; utpete ubi 

Icci fingulares omnis generis figuras cfibrmant. 

Tres ramiinfignes Afperae Arteriae plerumque 

hafce intra Vaginas comparent; utrinque nimi¬ 

rum duo, tcrtiufque brevior in medio: cx his 

vero dein Veficulas refpiratorias eleganter progna- 

fccntes, atque inter eos collocatas videre licet: 

quemadmodum in minuta quadam particula heic 

exhibeo; in qua duo majores rami Tracheae/ïö, 

utrinque, depifti cernuntur,atque inter hos Fi- 

flulae pulmonales inde pullulantes, una cum 

tujjchen dc Wurm tn de Tor, die Jlhytit te legge^ 

in het menigvuldig vervellen derfelver , ais te voo^ 

ren aangeroert is: tn ook omtrent de Longpypen 

van het Kapelletje der Sjdeveurmtn eenigfins geobfer- 

veert vtort; voant desft Pjpkens der Longen woV’ 

de?i daar overalJeer gesitlaieert bevonden^ van vtee^^ 

gens het menigvuldig vervellen van haare inveen- 

dige huyikens^ hoevtel Jy g<ten difiinBe hlaaskcns 

hebben. Watt er van Jy; aljoo die voïtte deelkens^ 

die fnen in het vet des Popken jet^ hier veel het vteeji 

in opfigt hy my komen, Joo dunkt my , dat mett 

eyndelyk deefejvtarigheid Jou kunnen oplofjen^ met 

daar nog eenige SeBlen omtrent ie écen; dat tk dan 

tot cp een ander tjt fsl nyijiellen ; en deefe faak 

(00 lang onbepaalt laaien. Met een huyghfaam 

pypken van loot, ojhoornleen, ^t geen men natuur- 

lyk in de vleugelkens van de Cajuarus vint, aljoo 

de Jchügten daar ganfeh geperforeert fyn, kan men 

deefe Longpypkens in de Tor Jeer makkelyk ophla- 

fen; veornamelyk in dien Jy te vcoren met een fyn 

glaafe pypken eerjl gearmeert voorden •• en dat geeft 

dan een Jeer elegant fpeBakel om te fen. 

Deefe Luchtblaasjes met haare bolletjes kan men 

fondcr eenige fedie (ten, als men de Schalen der 

vleugelen van het lichaam neemten die tegens de 

lucht met een vergrootglas bef et. Men fiet (e ook 

door den cnderluik van de 7 cr heen jehynen: ja feljs 

in het hoornbeenig en vliefge gedeelte, dat den on¬ 

derbuik hekleet. Maar fy fyn niet beeter te fen, als 

tujfchen beyde de plaatjes van de Schalen der vleuge<- 

len , daar fy alderkande raare fguuren hebben. 

Drie groote takken van de Langpyp vertonen haar or¬ 

dinaris tujfchen deefe Schalen in , tvoee aan vteerjy- 

den, en een die kort is in het midden. Waar uyt 

men dan de Luchtblaasjes feer foet fiet uyt- 

fpruyten, en vtaar tujfchen in fy geplaatfi Jyn. Gc- 

Ijk ik dat Jèlve in een klesn Stnxken vertoon, aL 

waar men aan wterfyden de tvtee groote takken aa 

van de Longpyp afgebeeltfiet, en daar tufehen haare 

uytjpruytende Longpypkens met haareBlaaskens bb, 

waar uyt men dan op een nieuw weer Longpypkens 

fuis Veficulis hhbh ,t quibus aliae denuoFiftuke fiet gaan, die haar weerinBlaaskens verveyden c c, en 

aëriae oriuntur, quae rurfus poflmodumdilatan¬ 

tur in Veficulascccc;haeque iterum tenuantur in 

Fiflulas pulmonales; donec tandem in filamen 

ta tcnuiflima, & vifus aciem eludentia, defi- 

nant. In parte interiore Vaginae alarum tum tem 

poris nonnulli adhuc exigui apiculi obfervantur, 

ultra Vaginae fuperficiem prominuli, quorum e 

medio oblongi pullulant pili difperfi: hos ego 
pilos 

waar uyt voorts weer Longpypkens gaan, tot fy in 

Jyne draatkens,die orfigtbaarworden,eyndigen. Bin¬ 

nen in de Schaal der vleugelenfyn op dit tytnog eeni~ 

ge kleene pun&en te merken, die hoven de fuperfi.. 

cie derjelve verheven fyn , en uyt welkers midden 

langagtige verfpreyde hayrkens fpntyten ; welkers 

gtbruyk tk vertrou te Jyn, op dat de onderleggende 

vleugel fitet te fmgedrukt fuu wordenden op dat hy 

4^ 
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pilos ideo hele adeflc confido, üt caveant, iic 

lubjaccns ala nimis prematur, fimulque faciant, 

quo ala fefe tanto facilius fubter Vaginam com¬ 

plicare atque recondere queat. Quifnam vero 

heie fit uius tam numerofarum Fiftuiarum Sc 

Vcficularum pulmonalium, fupra jam indica¬ 

tum efi:: fcilicct ut earum ope difpandi Vaginae 

poflint. Praeterea etiam notari velim,omnes me¬ 

moratas Vcficulas fubplanas apparere: quodforfiin 

a coniradlionc Vaginarum ortum ducit; ubi nem¬ 

pe harum humores exhalant, 6c vafa fanguinea 
fele occludunt. 

Cor meo, quem deferibo, Naficorni Scara¬ 

baeo fupra modum brevius cft, quam inCoflb, 

multoque etiam nodofius, heic dilatatum a a, a- 

libi rurfiis contradliim bb: prout in parva qua¬ 

dam ejus particula commonftro. Cacterum haud 

multam eidem accuratius indagando operam ad¬ 

hibui. Quare nunc ad illas progredior partes, 

quas Mas aut Focmella fibi peculiares habent; 

cujufmodi luntCornu, Penis, Tcfticuli,& Ve- 

ficulac fcminalcsj tumque Ovarium, Uterus, 

6c Vulva Foemcllae: quibus pertradlatis hanccc 

hilloriam conci udam i 

Jig onder de Schalen te makkelyker tc fkmen voui^ 

'voen, enie verbergen fdu. Maar voat gebruik dee- 

fi menigvuldige Longpypkens ende haar Bluaskens 

hebben ^ is in het voorgaande reeds gezegt: nameljk 

om de Sehaalen te doen uytfpannen. Nog moet men 

voeten^ dat alle deeje Blaaskens haar platagtig ver~ 

toonen, dat mogelyk uyt het Jamtn trekken der Scha¬ 

len fyn oorfpronk neemt, ivanneer haare vogtigheé- 

den uyt dampen, tn dat haare blottaderen Jluyten. 

Het Hart inden bejthreeven Schalbyter is onge¬ 

meen korter, als in de Houtivurm , en ook veel 

knoopagtiger; voordende dangedilateert zz ^ en dan 

weer te fanien getrokken b b .- gelyk ik dat in een 

kleen gedeelte vertoon , jhnder dat ik anders veele 

moeyte heb aangewent^ om het naukeuriger te on¬ 

der foeken. Waarom ik nu tot die deelen overgaan 

falj die aan het Manneken ende bet Wyfken par¬ 

ticulier fjn: als de Hoorn , de Roede , de Balle¬ 

tjes , en de Zaatvaten ; en dan de Eyerflok . de 

Baarmoeder en de Schamelheid in hei Wyjken ,• waar 

meede ik deefe hijïorie fal befluyten-. 

Fartes MafctiJo propriae. 

Cornu ex fatis folido ofic corneo formatum 

eft, tantaque hinc pollet firmitate, utejus ope 

compadlum etiam hgnum quam facillime info¬ 

rare licefit. Recurvum ideft, atque retrorfum 

verfus os Thoracis obflexum. Colorc gaudet 

atro-fpadiceo, & tam nitide laevigata fuperficic, 
ut fpeculi inftar fplcndeat: id , quod circa os 

Thoracis, alarumque Vaginas , etiam obtinet; 
quae quoque fimiliter colorata furit, at paullo 

tamen magis ad rubrum vergunt. Cornu prae¬ 

terea minutis foveolis, impreffis, ornatur. In 

IMympha id primo membranaceum eft, & veluti 

Kqua plenum : poftea compadlius evadit; tan- 

demque fatis magnam acquirit duritiem. Et 

quamvis Cornu hoc eo tempore, quo exuvias 

ponit, flexile fit; tamen, bidui vel tridui fpa- 

tio poft hanc cutis mutationem, ftupendam adeo 

nancifeitur duritiem, ut non folum cartilagini, 

imo ne vero quidem offi, tenacitate & firmitate 

cedat. Nequaquam fitum id eft fupcï nafo Ani¬ 

mantis, fed fu per capite; unde revera Cranii 

tantum produefio dici debet; utpotc c quo ibi 

loci,ubi fubtus Cerebrum haeret, enafeitur. So¬ 

liis vero Mas ornamenti loco Cornu ejufmodi 

accepit. Intus id cavum eft, cornu Bubuli de 

capite amoti fimilc; cavitas autem ejus nulla a- 

lia 

Van de Mannelykc lecdem. 

De Hoorn is geformeert uyt redelyk maffJej' 

hoernbeen, waar door hy fio flerk is , dat mendaar 

meede heel ligtelyk een gaatken in een vafi hout kan 

boorefi, Sjn figuur is krom^ buygende agterwaarts 

over mia het Borjlbeen. Syn couleur is cafianje 

bruin en foo net gepolyfi, dat het ais een fpiegel 

glimt; gelyk ouk het Borjiheen , en de Schalen der 

vleugelen doen, die van de fielve couleur fiyn, maar 

wat meer naa het rooden trekkende. Voorts is hy met 

kleene ingedrukte kuylkens verderf. In het Popke 

is hy eerjl vUeJig, en als vol water ;daar na wort hy 

vafter van fiuhftantie, en eyndeljk èdelyk hart. 

En hoewel hy buygfdam is, wanneer hy vervelt, foo 

verkrygt hy binnen twee a drie dagen , naa deefi 

vervening van huyt, deefie verwonderlyke hardig¬ 

heid, fioo dat hy niet alleen het hoornheen , maar 

ook fielfis het waeragtige been, in tayte enflerkté 

niet komt te wyken. Syn fituatii is niet op de 

neus van het Dier, maar op het hooft ; foo dat de 

hoorn eygentljk een pro du die van het Bekkeneel is, 

daar hy boven de Herfienen opflaat : m het Manne¬ 

ken alleen tot cieraat gegeeven is. Van binnen is 

hy hol, gelyk een OJje hoorn, die van het hooft ge¬ 

nomen is ; En hy is van binnen nergens anders 

meede gevult , als met gedilateerde LuchthUasjes^ 

dewelke met haare pypkens, in een fieer groote quan- 

Jlr rr mejt^ 



34> JOANNIS S WAMMERD AMMIl 

Tab. 
XXX. 
fig.VII I 

& IX e. 

lia materie repletur,niH dilatatis Vcficiilis pneu¬ 

maticis ; quae una cum libi adhaerentibus Fiftu- 

lis, ingenti admodum numero, heic inclufac 

funt, 5c in ipfam quoque ejus fubilantiam cor- 

neo-ofleam fefe penetrant; unde equidem Cor¬ 

nu haud parum levius evadit, ut tanto facilius, 

inter ambulandum aut volandum , ab Animali 

circumferri queat. Infeftum igitur hocce ve¬ 

rum Unicornu cft. Haud abs re erit heic comme- 

moralle, quod Cervorum Maribus, ficubi cx- 

fedti fuerint, nunquam Cornua crefeant: prout 

equidem a curiofo quodam 6c fide digno Viro 

mihi narratum cft. Quocirca Animantia ifthaec 

Focmcllae hujus noftri Scarabaei veluti hac dote 

fimilia redduntur, quando virile robur ipfis adi¬ 

mitur. 

Circa Naficornis Penem notare oportet & 

Nervofam 6c Corneo-offeam partem a j quae 

quidem pofterior veluti Praeputium feu potius 

Vagina penis cft; utpote cujus ope is fefe erigit, 

& intra quam rurfus introrfum reducitur. Apar¬ 

te anteriore hujufce Vaginae duo fita funt cor¬ 
nea Ofiicula, duorum Uncorum five Unguium 

aemula b , quae , mediam inter fe rimam effi¬ 

cientia, appropriatorum ope mufculorum a fc 

mutuo diduci pofilint, ut Peni fcmet erigenti 

concedatur tranfitus. Mufculi hi in corneo- 

oflea Vaginae diétae fubftantia fiti funt, atque 

cum hac etiam articulantur. Iftorum autem in¬ 

terventu duorum officulorum Mafculus in coi- 

tu fefe Offi corneo Vulvae Focmcllae infigit. 

Retro hanc Vaginam nervofa, mollis, & craffif- 

fima Penis pars c collocata eft; in qua ejufmo- 

di Officulum corneum conlpicitur, quale in ra¬ 

dice Penis Apum delineavi. Poft fcquitur cor- 

d. pus five radix Penis qui tenuis eft canalicu¬ 

lus, ibi loci, ubi Vafa deferentia 6c Vcficulae 
feminales concurrunt, notabili Nervo imperti¬ 

tus : hunc Nervum etiam in Hydrocantharo vi¬ 

di, inque Apibus depinxi. Porro Vafadeferen- 

if. tia e e utrinque cernuntur, quae candidiffimum 

continent humorem fpcrmaticum: funt ea qui¬ 

dem anguftiora, qua cum radice Penis conjun¬ 

guntur; ac in medio rurfus dilatantur; iterum- 

que graciliora evadunt,ubi Vas tefticulare utrin¬ 

que cum ipfis unitur. Tefticuli, qui femen 

fuum per ifthaec Vafa deferentia exonerant, fin- 

p-ulariffimac funt ftrudurac in Naficorni. Utrin- 

tiityti duur in bejlooten Jyn: feo dat fe ook tr, 

hoornbeenir ni^efen felver inge'wortelt worden. Dat 

den Hoorn een grote Hgtigheidgeeft ^ en het Dier te 

bequamer maakt, om defelve in ’r gaan en in het 

vliegen mokkelyker te druagen. Soo dat dit Dier- 

ke een waaragtige Eenhoorn is. Het is aanmerke^ 

lyk omtrent de Mannekens der Herten , dat defeU 

ve geen hoornen verkrygen , als fy geluht fyn ge^ 

weeft i gelyk. my dat van een naiikeurig en geloof 

waardig Heer verhaalt is: foo dat deefe Dieren 

dan de Wyfkens van deefe Torren daar in gelyk 

worden, wanneer als haar de mannelyke kragt he¬ 

nomen is. 

Ontrent de Roede van den Nenshoornige moet men in 

agt nemen fyn Senuagtig en ook fyn Hoornbeentg ge¬ 

deelten ft et welk als de Voorbuit^ oj liever de Sehee- 

de van de Roede is , want hy erigeert fg daar 

door, enJy wort binnen in het Jelve weer inwaarts 

getrokken. Voor aan dit deel Jyn twee Hoornbeen. 

kens^ als twee Nagelen of Klaauwen gepumtft h, 

die in haar midden een fpleet 7naaken, foo dat Jy 

door geapprtprieerde muskelkens haar van een 

kunnen beweegen, om de opgefpanne Roede door- 

togt te ge even. Deefe Muskelkens fyn in het hoorn- 

leen der Scheede geplaatft^ met het welke fy ook ge- 

articuleert worden. En met deefe twee heenkens 

haakt Jig het Manneke , wanneer het koppelt, 

i^aft in het Hcornbeen der Schamelheid van het Wyfken, 

Agter deefe Scheede volgt hetJenuagtige^ weeheden 

dikfte deel der Roede c, waar in men diergelyk 

eenHoornbeenkenJiet^als ik inde wortel van de Roede 

der Byen afgeheeh hebhe. Hier aan volgt het lichaam.^ 

of dé wortel der Roede dat een dun canaelken is ft 

geen ter plaatjedaar de toebrengende Vaten en Zaat- 

blaasjes tefa?nen komen ^ een merkelyke fenuw mee- 

de gedeelt wort: die tk ook in de Hydrocantharus 

gejien hebhe en in de Byen heb ajgeheelt. Voorts 

Jïet men aan weerfyden de toebrengende Vaten cc, 

die tenfeer witte ende blanke z^aatathtige vogtigheid 

inbaar bejluyten; daarjy met de wortel der Roede ver- 

eenigt werden^(ijnjy wat nauwer^ en in haar mid¬ 

den werden fy weer gedilateert: en daar het BaI- 

Vaatje aan weerfyden met haar vereenigt wort^ 

worden fy weer vernaauwt. Dé Ballen, die haar 

zaat door deefe toebrengende Vaatjes ontlojftn ^ Jyn. 

que enim c fimplid conftant Vafc tefticulari, Jeer raar in de Neushoornige. Want fy heft aan aaié 

quod duos circiter pedes totideraque pollices 

longum cft. Altero id latere penitus evolutum 

ƒ. atque explicatum ƒ heic fiftp; ut fimul pateat, 

quompdq finis ejus nonnihil craffior fit, &, 

yafis 

weerfyden uit een enkel Balvaatje, dat twee voe¬ 

ten en twee duym ten naa/len hy lang is. Het 

felve vertoon ik aan de eene Jydt geheel ontwart, en 

gtexplUeert f, als ook lm het op Jyn einde mt dik- 

kef 
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vafis inflaf caeci, exitu careat £■. Altefo aiitem 

^ latere Tefticulum liunc propemodum in fitu fuo 

g naturali exhibeo h ; ut nonnifi extremus Valis 

hujufee tefticularis finis evolutus appareat i. 

Vafa deferentia aeque ^ ac Vas tcfticularCi, in¬ 

finitis praedita funt Fiftulis atque Vcficulis 

pulmonalibus i harumque interventu convolu- 

tiones Vafis tefticularis adeo firmiter inter fe 

colligantur j ut a fc mutuo expediri nequeant, 

nifi Fiftulis hifce pulmonalibus diuturno prius 

labore magnaque cum patientia difledlis atque 

abruptis. Vafa inter deferentia Veficulae fe¬ 

li^. minales kk confpiciuntur j quae magis grifeam 

materiem fpermaticam, quam Tefticuli aut di¬ 

latata Vafa deferentia, continent. Atque haec 

quidem feminalis materies procul dubio ipfis 

in Vcficulis generatur 6c fcccrnitur : quemad¬ 

modum etiam in Hominibus & Qtiadrupedibus 

obtinet j in quorum nonnullis Veficulas vel 

unciis aliquot feminis diftentas reperire licet. 

Utraque harum Veficularum tenui terminatur 

i/. Filamento, crifpato //, quod quidem in fex 

utrinque tubulos fubtiles dividitur; horumee 

autem tubulorum apicibus totidem infident 

im. Glandulae elegantiffiraae •, quae hinc, duo¬ 

decim iftis tubulis unitae , horum interventu 

materiem fuam feminalem, tempore coitus, per 

Veficulas ad Penem derivant. Exhibeo non¬ 

nullas harumce Glandularum fuperne infpici- 

endas n , ubi in medio tumidiores funt, quam 

in circumferentia , atque materie translucida, 

colliquamentum Harveunum, quod in ovo 

Gallinaceo datur, referente, ibidem opplentur. 

At vero illa carundem fubftantia , quae me¬ 

diam partem ambit, materie fufferta eft Ovi 

Albuminis , concrefccrc incipientis , aemula* 

Unde igitur facile eft colligere, quod materies 

illa grifea, quae in Veficulis reperitur, in his 

ipfis generetur: nifi quis malit ftatuere, eam 

fic intra Veficulas alterari - id quod prius demon- 

ftrandura foret. Praeterea media pars iftarum 

Glandularum fuperne globo difeiflb, nonnihil 

g, plano, fimilis eft Si vero invertatur Glandulae, 

haec eadem pars inferne penitus globofa apparet, 

ramulufquc vafis Veficularum ibi loci in ipfius 

centrum infigitur: quod quidem magnitudine 

naturalem paullum excedente depidum fifto p, 

eadem icone ambientem illam fimui exhibens 

f. fubftantiam ^,quae feminalem materiam,Ovi al¬ 

bo fimilem,continet. Undequaque circumhafce 

Glandulas & Veficulas feminalcs ramuli Afperae 

Arteriae quam numerofiflimi inferuntur : pu¬ 

tares te videre Dudtus ciliares in Oculo humano. 

Ve* 

ker is^in Jwidèr uytgaJik g,*?// een hünci v&i', A&È 

de andere fyde vertoon ik deefe Ballekens^ ten naajleft 

by in hun plaatfe h, en dat foodantg^ dat wen hei 

uyterjie eynde vm fyn Belveit alleen ontfirengeit 

fiet i. De(e toebrengende Vaten, foo voel als het 

Bahat^/yn met onnoemelyke Longpypkens en Blaast 

kens verfien, voaar door de buidingen van het 

Balvat (oo vaji aan een verknogt voorden, dat men 

defelvt niet km expliceren , ten fy men eerjl 

met een langdmrige moeyte en een groot geduli 

deeje Longpypkens doorgefmeden en afgebrooken 

heeft. Tujfchen deefe toebrengende Vaten fiet men 

de ZaatbUasjes kk, die een gryzer zaatfiojje in 

haar befluyten , als voel de ballen , ofi de gedila¬ 

teerde toebrengende Vaten doen ; en votlke zaaifioffe 

ook fionder alle tvoyfiel in de blaasjes gegenereert 

en gefecerneert voort' ; als in de Menfchen en de 

viervoetige Diereh gefichiet, in voelke men etnige 

oneen zaat in fiommige haare blaafen kan vindetu 

Sy eyndigen alle beide in een fyn gekronkelt draat- 

ken 11, geen aan voeerfiyden fig in fes fiubtielê 

pypkens verdeelt; op voelkers tippen men aan voeer- 

fyden van ieder blaasje dan fis feer elegante Klier- 

kensfiet'^ mm, voaar meede deefe iz pypkens ver- 

etnigt voorden; en voaar door haare zaatfioffe door 

de blaasjes tot de Roede afgevoert voord in dè 

Koppeling; eenige 'van deefe Klieren voorden van 

bovenen vertoont , alvoaar fy in haar midden ver- 

hevender fyn als in den omtrek; en ook fijn fy al¬ 

daar met een doorfihynendt fubfiantie vervult.^ die als 

de zoo van ¥i^r\xvL% genoemde flolling in een Hoender 

Ey is. Maar de fobjlantie ,aie rontfom dit middelfle 

gedeelte der klierkens omloopt^ is met een floffi 

gevult^ ah het volt van een Ey, dat begint te fiollen. 

Waar uyt ligt af te meet en is , dat de gryfe fubfian- 

tie^ die men in de Blaasjes vmt .^aldaar felvegegent^ 

reert voort ^ ten fiy men voilde oordeelen, dat die daar 

binnenin foo veranderde^ maar dat fou dm bevoee- 

fen moeten voorden. Vorders is het thiddeljie ge¬ 

deelte deefer Klierkens van bovenen, als een doorgg- 

fneede bof die platagtig is. Maar als men deefè 

Klierkens omkeert o., foo is dit deel van onderen heel 

globeiise; en deverdeeling van het vat der Blaasjes 

voort aldaar in het midden ingeplant ^ ^t geen dat ik 

voat grooter als het leven vertoont heb p, als ook 

de fubfiantie daar rontfom^ en die een zaatfiofie^ 

als het voh van een Ey , hevati Rontfom deefi 

Klierkens nefiens haare Blaasjes voorden de 

takken der Longpyp in fier groote qüantiteyt ge- 

infereert; dat fig even al eens vertoont ^ als dekra¬ 

ten der voingbrauvoen in het Menfchén oog. Deefe 

Blaasjes hebben ganfeh geen communicatie met dè 

toebrengende Vaatjeals inde Stieren meede plaats 

R. r rr % beeft ^ 

'I 

1 

I 
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Vcficulae autem nullo penitus modo cum Vafis 

deferentibus communicant: id quod in Tauris 

pariter, multifque aliis Animantibus, 6c iplis 

etiam Infeftis obtinet, prout in Apibus quoque 

delineavi. Omnes hac particulae Genitales quam 

candidiffimae funt j ft Vcficulas exceperis, quae 

ob feminalem materiem, qua turgent, tranfpa- 

rentem grifeae videntur. Porro in inferiore A- 

bdominis regione fitae funt hac particulae, ibique 

adeo inter fe mutuo implexae repcriuntur,ut lub 

initium fcdlionis credas eas nulla induftria expli¬ 

cari unquam poffe. Verum patientia vincit 

omnia. Cacterum animadverto, Infedta ratione 

Genitalium quam maxime inter fefe diferepare: 

prout videre cft in Genitalibus Apum, Hydro- 

canthari, aliorumquc, quae delineavi. In Cra¬ 

brone itidem perquam elegantes funt hac partes, 

quanquam earum fabricam hadtenus nondum pe¬ 

nitus exploratam habeam. Sic nunc ad Ova¬ 

rium Focmcliac tranfeo. 

Genitalia Fotmindê. 

Focmelln, quae eo, quod nullum in capite 

Cornu gerat dignofeitur. Ovarium fuum in 

infima Abdominis regione collocatum monfirat: 

altiore tamen loco fitum id cernitur, fiquando 

Ovulis turget Quo autem id clarius concipi 

queat, una cum Capite Gula, Ventriculum 

'i/ e quoque h, qui pergracilis cfi;, £e Intefi;inac,ho- 

rumque exitum d, qui infra Se juxta exitum 

Ovarii hiat, omnia inter fe ctiamnum cohaeren- 

tia repraefento. Ovarium # ^ ex duodecim con¬ 

fiat Oviduclibus, quorum feni quolibet in latere 

fiti funt: duos autem hi in Duftus Communes 

concurrunt, qui dein ilico fimplicem formant 

truncum, cui Uteri five potius Vaginae nomen 

Competit. Truncus Iric ufque ad Abdominis 

extremum fefe protendit, e quo Foemclla per 

corneo-ofleum Annulum, lunatum, inferne pilis 

f hifpidum /, Ovula fua edit. In altcro^horum- 

ce Dudtuum Communium perfedtum Ovum heie 

exhibctun fupra id vero alia adhuc quatuor O- 

vulorum imperfeólorum rudimenta, in tribus 

particularibus Ovidudlibus haerentia, confpiciun- 

tur: reliqui tres hujus lateris Ovidudtus vacui 

funt, fuifque Ovulis emundti. Ab altero latere 

tria Ova pcrfedliora in Ovidudtibus videre licet; 

qui caeteroquin ibi locorurn , ubi nulla Ovula 

in iis depinxi, quam ardtiffime contradti appa¬ 

rent. Foemcllam hanc 17. Augufti incidi j quo 

quidem tempore hi Scarabaei Ovula ponendi fi- 

jicm faciunt, Sc vel juvenculi jam Cofii inve- 
txiun-l 

en in vtele andere Dieren, en ook in de 

fetien; gelyk ik dat in de Byen meede heb ajgeiec" 

kent. Alle detfe deelkens der Teelleeden fyn fpicr- 

wit, uytgenomen de Blaasjes , die grj/s fchynen 

van ivsgen haar zaatjlofe, die duur doorfchynt. 

Voorts Jüo voorden fy geplaetj} beneedtn in den On~ 

dirhiiik, daar fy als door malkandtrcn gejlrengelt 

bevonden voorden, /èo dat het in hei begin der Sediie 

fchjnt, al sof het deenemael onmogelyk vaas,dut men 

fe fou k wanen ontwarren. Maar de patiëntie ver¬ 

wint alles. Voorts merk ik omtrent de InfeBen 

een groots verfchillentheid omtrent deefe Teel- 

heden; gelyk te fen is in die der Bycn,derHydro- 

cantharus, en andere, die ik ufgebeeh heb. En in 

de Horffel fyn fy meede feer curieus; maar haar 

ganfche Jlru&uur is my nog niet bekent. Waar 

meede ik nu fal overgaan , tot den Eyerfok in 

het Wyfken, 

Van de Vrouwelyke Tcel-Icdeii. 

Het Wffke geen dat men kent, door dien hetgeen 

hoorn cp het hooft heeft a.- heeft haar Eyerfok 

geplaatfi in het henedenfle van den Onderbuik, 

maar als die vol Eyeren is,foo bevint men fe hoger 

daar in geleegén. Het geen op dat ik ie beter fits 

doen hegrypen , fbo verbeelde ik , neffens het Hooft 

ende Keel, ook den Maag b, die heel dun is, aan 

malkanderen vafl ge tekent: als meede de Ingewan¬ 

den c, en haren uytgank d, dewelke onder en nef¬ 

fens die van den Eyerfhk is. De Eyerfok ee fet 

men te bef aan uyt 12 Ey er leidingen , waar van 

dutter fes,fö aan decene als aandermderefyde fyn, 

die in twee gemeene takken eyndigen t dewelke dan 

voorts met een enkelde fam, die men de Baarmoeder, 

of liever de Scheede behoort te noemen, tot aan hetuy- 

tsrfe van den onderbuik hopen, daar deefe Schal- 

hyters haar eyeren uyt leggen, door een hoornbeenig 

halve-maan-wys ringeken , dat van onderen mei 

hayrkens f hef et is. In de eene van deefe Eyerlci- 

ding (iet men hier een volmaakt Ey in afgebeeltj 

waar boven men nog andere vier begintfelén van 

onvolkome Eyeren in drie hefondere Eyerletdingeti 

vertoont fiet; fynde de vordere drie Eyerleidingen 

leeg en upgelegt. Aan de andere fyde fiet men 

drie volkomender Eyersn in de Ey er leiding , dia 

men heel nauw ge floot en fiet, op de plaatfen, daar 

ik geen Eyeren afgebeelt heb. Dit Wyfken opendg 

ik op den 17 Augvftis, wanneer deefe Torren haa- 

re Eyeren uytgeleit hebben , en dat men ook al jon-^ 

ge Wurmkensfet. Wanneer men bet uyterfe van 
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nlanturi Qiiodfi extremum Vaginae, five Vul¬ 

va, quae pilis hirfuta efl;, intus periuftrarur, 

octo ibi deteguntur particulae corneo-ofleae, 

fpadiceae, fimulque viae,tum ad Vaginam,tum 

ad ïnteftinum rcdtuni, ducentes. Subter Va- 

XXX. ginam, haud procul a Vulva , Sacculus con- 

%• fpicitur oblongus, pyriformis^, qui tenui tu¬ 

bulo fele in Vaginam aperit. Sicubi hic Sac¬ 

culus inciditur, flavcfcens in eo fefe offert ma¬ 

teries j quae, poftquam concrevit, traörata in 

friabiles glebulas dilabitur; quin etiam flavo co¬ 

lore ea per Sacculum fuum tranfparet. At cui¬ 

nam ufui haec materies inferviat, ego hadenus 

nefeio. Supra Sacculum hunc duo adhuc alii 

occurrunt tubuli, extremis caecis orti, iiiquc 

brevem & anguftura tubulum, Vaginae itidem 

inlertum, coeuntes. Altera harumce particu- 
*• larum b pellucida erat, inftar Vafis Lymphati- 

ci - altera vero candidiffima r, nervea atque dura. 

Harumce particularum ufus quoque adhuc in¬ 

cognitus mihi efl. Tandem etiam videri heie 

poteft, quomodo omnes iflac partes numerofif- 

iimis inftruclaefmtFiflulispulmonaiibuSjC qui¬ 

bus multae pullulant Veficuke pneumaticae, 

quae alios rurfus tubulos emittunt kk Scc. Fi- 

ftulae hae Oviduclus, Ventriculum, Inteflina, 

omnefque reliquas heic dclincatas partes adeo 

firmiter inter fe mutuo colligant, ut nonnifi 

diuturno labore ab iis expediri queant. Cae- 

tcrum integer quidam Fiftularum harumce 

pulmonalium truncus /,circa alterum latus Du¬ 

bius communis Ovarii atque Vaginae, delinea- 
tus CGnfpicitur: alii autem minores ramuli w, 

circa Ventriculum atque Inteftina apparent. 

Qtium vero Fiflulas pulmonales hac icone ex¬ 

primere iategerim, Vafa vancöfa,quae in Sca¬ 

rabaeo longe angufliora funt atque arbtius oc- 

dufa, quam in Verme, fimul heic delineare cx 

compoilto praetcrmifi: vix enim evitari potuifi 

fet confufio, fi tot diverfas particulas, minu¬ 

tas, eadem figura ad vivum exhibere fufccpif- 

fem. Porro tam in Mare, quam FocmcIIa, id 

quoque notabile eft, quod haec Animalcula 

nunc Vehculis Fiflulifquc pulmonalibus aeque 

laigiter fint referta, quam quidem eorum Ver¬ 

mes Sacculis pinguiferis ante opplcti fuerant; 

Antequam finiam , ob fimilitudinem materi¬ 

ei, quinque adhuc Naficornes exoticos, direr- 

^ fos, peculiaris fingulos fabricae, heic prius ex- 

hibebo, Pnmus ^ Offc peaoris gaudet, quod 

bu lo igutn, circa anteriora nonnihil in- 

GLiivatum, atque in extremo tandem bifidum 

cxpoirigit: Nafale ejus Cornu fimiliter eom» 

pa- 

I de Scheede of de Schamelheid, die met hayrtens be^ 

\fet is ^vm binnen befiet j foo ontdekt men Maar agt 

Icajfanje briiyne hoornbeenige deelktns , ais meede 

P^ilpgien , foo tot de Scheede ais tot den Endel^ 

darm. Onder de Scheede, niet vérre van de Schamel* 

heid , fiet men een langiverpig peeragtig Beursken 

g, dat met een fyn pypken Jig in de Scheede opent. 

Als men dit open fnyt, foo bevint men daar een 

geelagtige materie in, devielke , naa fy verftyft 

is, in .briefe lig s broxkens van een valt, als men 

fe handelt : en ook foo fèhynt deefe materie met 

een geeie couleur door haar Beursken heen. Maar 

"iVat gehruyk fy heeft, is my tot neg toe onbekent. 

Boven dit Beursken ondekt men tvoee andere Pyp* 

kens, die op haar eynden blint fijn, en in een naau 

en kon pypken eyndigen, dat de Schede ingeplant 

ivort. Een van deefe Deel kens h veas doorlag* 

tig, als een watervaatje $ het andere nvas heel 

blank ende wit i , Jyncle fenuwachtig en hart van 

fubjlantie. Wat deefe deel kens voor eeii gebruik 

hebben, daar in ben ik meede nog onwetent. Eyn* 

delyk fiet men, hoe alle deefe deelen met menig¬ 

vuldige Longpypkcns verfien fjn j waar uyt veele 

Ltichtblaasjes fpruiten. Uyt dewelke weer andere 

pypkens gaan kk^»2. Deefe Fypkens conne&eren de 

Eyerleiders, de Maag, de Darmen , en alle ds 

vordere afgeheelde deelkens, foo vaji aan malkan¬ 

der en } dat men Je daar niet als naa een lange moei¬ 

te van ontwarren kan. Voorts fiet men aan de eene 

Jyde van de gemeene Eyerleyder] en de Schede een 

ganfich taxken 1 van defie Longpypkens afgebeelt 

en eenige andere die kleender fijn m, pet men by 

de Maag en Darmen. Maar aljoo ik defe Pypkens 

hier afgebeelt heb, foo heb ik de zo genaamde 

Aderfpattige vaten , die nauwer van firuóhiiir 

en digier geflooten Jyn in de Tor als in de Wurm, 

met xoordagt niet afgetekent; op dat ik de conjufie 

Joh myden , die 'er fou ontfiaan , met foo veele 

verfihfjdene kleene deelkens levens groette afie- 

beelden. Voorts is het aanmerkelyk, Joo wel in het 

Wyjken als in het Manneken, dat deefe Dierkens nit 

alfoo fier met Blaaskens ende Longpypén vervult 

fijn, als baare Wurmen te voor en met vet Beurs kens 
opgevalt waren. 

Eer ik nueindigi,fdlik, cm de gelykhèid der ma¬ 

terie , nog vyfi onderfcheydene en uytheemjche 

neushoornige ef beelden, die alle van een difiinfl 

maak fel fyn. De eerfle •&. gaat Jyn Borjibeen , met 

een langwerpige pyp een weynig krom veor uyt ^ 

dat den op fyn eynd gefpleettn wert: gelyk ook de 

Neushoorn doet, die een feharpe boethel in fijn mid- 

Ss SS df^ 
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paratum clt, cujus e medio acumiuatum dor- 

fum exfurgit. Secundo pcdboris Os ranquam in 

duos dentes j acutos, furcae aemulos, divifum 

efb: Cornu autem, quod, Probofeidisinftar, e 

Cranio extat, pulchre femet infledlens inter me¬ 

moratae furcae dentes eleganter recurvatur. 

Hic Scarabaeus ex Japonia delatus eft. Tertii h 

Os peéloris in breve definit Corniculum, non¬ 

nihil filTum, cujus utroque a latere alii duo, 

breviores, incurvi, cufpidati apices ex eodem 

pectoris Ofie prominent; Nafi cornu heic iti¬ 

dem perbreve efl, atque fine flio in duos ramu¬ 
los recurvos, acutos, abit. Hic Scarabaeus cx 

Brafilia huc eft tranflatus. De Qiiarto c folum 

peóloris Os exhibeo; quoniam is , quoad cor¬ 

pus, primo, fecundo £c quinto fimilis eft. Os 

iftud fatis crafla fe mole primum effert, tum 

vero in duos apices, breves, curvos, obtufos, 

definit,atque praeterea inferne ftriis quibufdaraj 

ultra fuperficiem prominulis^ exornatur, Nafi 

Cornu propemodum illi geminum eft, quo pri¬ 

mus Nafi cornis gaudet. Quinti ^ Os pedtoris 

variis modis dividitur: primo enim apicem emit¬ 

tit prominulum, obtufumj poft iterum tenua¬ 

tur , atque in eminentiam fefc expandit nonnihil 

incifanij donec tandem,prope oculum, in duos 

definat apices acutos, quorum alter altero nota¬ 

biliter major eft. Infuper margines hujus Offis 

utrinque fimilibus pollent ornamentis, qua¬ 

lia in Nafieorne quarto memoravi. Alte¬ 

rum Offis pedloris latus eodem penitus modo 

divifum atque protenfum eft, ac iftud, quod 

delineavi. Nafo infidens Cornu fefe contra pe¬ 

doris Offis extantiam, inftar circuli, refledit, 

excremoque fuo obtufum eft. Accuratior ex¬ 

plicatio partium horumee Naficornium in fine 

operis videri poteft. 

Ego vero heic finem faciens Ledores meos fi- 

mul obteftor, velint confiderare, utrumne par¬ 

tes horumee Animalculorum adeo mirum in mo¬ 

dum mutatacj tantoque artificio fabrefadae, ut 

vel ipfius corporis humani conftrudioni pal¬ 

mam haud concedant, cafu fortuito atque cx pu¬ 

tredine, caloris humidi adminiculo, prognafei 

poftint? An vero potius infinita DEI Potentia? 

& validifiima ilia Manus, cujus digiti Coelos te¬ 

xuerunt, atque univerfam rerum naturam con- 

ftituerunt, iniis fit animadvertenda? Neminem 

fane faturum crediderim, hoc qui pernegare au- 

fit. Quapropter hiftoriam hancce conclufurus 

ita pronuncio; Quod Scarabaeus non fit nifi 

Nympha exuviis liberata,atque increfeendo mu- 

Sataj quemadmodumi Nympha itidem tantum- 
mo- 
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diii heeft. In de tvteede b vtort het Borjlheen ais i'é 

t%vee ffitze tanden verdeelt, die een vork gelyk fym 

en fyn hoorn op het Bekkeneefdie als een fnuyt is ^ 

buygt Jig feer aardig en omgeh omt tuffen deefe vork 

weer in. Dit Dier is uyt Japan^gehragt. De der'^ 

de c ejndfgt fyn Borflheen in een kort Hoornken ^ 

dat een weynig gefpleeten is , en aan voeerfyden van 

dsfelve verdeelt Jig het Borftbeen in ,twee kor^ 

ter en kromme fpitze ptmten; de Neushoorn is van 

gclyken Jeer kort, wordende op haar einde in twéé 

kromme fpitze bogten gefpleeten. Deefe Schalby^ 

tev is uit Br aftel overgekomen. Van de vierde dver~ 

toon ik niet als het Borfbeen alleen , om dat het 

lichaam met dat van de eerfte, tweededen vyfde over 

een komt. Menfiet dat dit been aldaar met een rede. 

lijke dikte fg felvsr iiitfet, en dan in twee korte 

kromme flompe punten eindigt: voorts is het van 

onderen met eenige Jïriemen, dit hoven de gront ver^ 

heven fijn verciert. De Hoorn op de Neus. komt 

haaf over een met die van de eerfie Neushoornige. Dé 

vyfde e daar in wort het Borflheen verfcheidelijk 

gedeelt: als eerfl in een flomp uitflekende punt ^ 

daar na wort het weer verdunt, en het fpant ftg 

in een korter verdeelde verheventheid uyt, tot het 

hy het oog , in twee fpitze punten eindigt, waar 

van de cene merkelijk grooter is, als de andere. 

Aan fijne randen is het aan weerfijden met 

diergeljk een cieraat opgefchikt 5 als omtrent de 

vierde Neushoornige gefegt is. Aan de ander fyde 

van het Borflbeen fiet men , dat het even alleens 

verdeelt ende uytgefet wort, als ik aan eene fyde heb 

afgeheelt. De Hoorn op de Neus huygt fg hoepel- 

wys tegens het iiytfieekjel van het Borflbeen aan, 

en jy is Jlomp op haar eynde. De nader verkla¬ 

ring van de deelcn deefer Dieren fiet die nader ag- 

ter aan. 

Alhier Jal ik nu eyndigen, en met een tnyne 

Lee fiers in bedenking geeven, offulke wonderlyhé 

veranderde en kunflig geformeerde Deelkens deefer 

Dierkens , dewelke felver voor de flru&uur van het 

menfchelyk lichaam niet en behoeven te wyken j 

wel by geval, en uyt verrotting, door vogtigheid 

ende warmte haar oorfpronk fouden kunnen nee- 

menl En offer niet veel eer een Goddelyke kragt, 

en een Almagtige fierke arm in te merken is; wel¬ 

kers vingeren de Hemelen geweeven , en dit geheel 

Al toe geflelt hebben ? Het welk nademaal my 

niemant, foo ik geloof, fal durven ontkennen, foo 

fal ik deefe Hiflorie befluyten, en Jeggen: Dat de 

Tot een vergroeyd en verveld Popke is , gelyker- 

wys het Popke een vervelde ende vergroeyde Wurm 

it: En deefe alle fyn een Dier wdet drie befona 
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modo Vermis eil cute exutus atque acCfefcendö dere gejidicntjjen 's maar ais door ellende én dooï ? 

'slteratus: unde omnia ifthaec non nifi uni-!^w e en heer lyke opflandmg gekomen. Want 'in de 

cum funt Animal, fub tribus diverfis fpecicbus 'VJaarbeid, de Wurm is elendig in de aarde leeven, 

apparens, fed per miferias quab & mortem len- de.- het Popke^dat fcnder benvegen is geiveefl, 'iva^ 

fim ad illuftrem refurredtionem evedlum. Vev- lals doot; En de 2'or ^ de^sielke nu op en onder de 

mis namque miferam revera fub tellure vitam a- aarde en in de lugt leejt, is tot een vervtonderlyke 

git; Nympha, quae motu deftituitui', veluti 

mortua eft: Scarabaeus autem, jam fupra 6c 

fubter tellurem, fimulque in aere, vivens, mi¬ 
rificum fane nobilitatis gradum poffidet; quem 

tamen per miièrias tantum atque mortem afiecu- 

tus efl:; haud enim , nifi per hafee prius angu- 

flias transeundo, unquam ad eminens illud fafti- 

gium pervenire poterat. Hinc ferenior poft nu-1 

heerlykheid verheeven geworden; daar hy door el¬ 

lende ende doot toegekomen is : en fonder welke 

engten te pajferen het hem onmogelyk was , tot 

dien hogen Jlant te geraaken. Hierom gaat het ly- 

den mor het verblyden, en de doot is de poorte tot 

het leeven. Waar op ook de 'Apoflel met alle re¬ 

den ten onzen aan (ten [egt; agte dat httlydenvan 

deezen tydniet is te waar deer en met de heerlykheid. 

bila Phoebus aft’ulget, atque mors ad vitam ^o-y^rjjtoelke ons zal gedpenbaart werden. Het welk ter 

1 es pandit . Unde etiam Apoftolus jure merito- „yy/ gg boeten en dweilenden van dit lee^ 

que lelpedtu noftrum ita ait: Exiftirao,quod ennaa de verflervinge van ons (elven in de 

non funt condignae pafiiones hujus tcmpoi is ad onfes Heeren Jefus Chriftiis verwagten: 

3,futuiamgIoiiam,quaeievclabiturinnobis.Hoc yE?^’r?e haare ftemine en begeerte tot 

itaquedum miferiis6c fupplicio hujus vitae exant- qqjjE^ uytroepende; „Myn ziele maakt groot aen 
latis, poft tokrauara noftrütnmet ipfomm mor- ^ ^ y _ 

tem. Domini noftri Jefu Chrifti veftigia pre 

mentes exfpedlamus, animus meus interea vocc 

ac defiderio ad DEUM fefe attollens exclamat: 

j, Magnificat anima mca Dominum, quia magna 

mihi patefacit,qui potens eft, & fandum no- 

9, men ejus. 

Finis Admirandae Hiftoriae Scarabaei Nafi- 

cornis didi. 

„heilig, my groote dingen ontdekt beeft'. 

Eynde der Wonderlyhe Hiftorie van de Iceden 

fier Neushoornige Schalbyter, 

siica 
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TfdEfaiiis pCüJiaris de Culice, qui 

pariter ad frimum modum Tertii 

Ordinis flaturalium Mutationum^ 

Nympeiam didfumj fertinet. 

QUemadmodiim Formicae, Apes & Sca¬ 

rabaei Naficornes e vifibili quodam O- 

VLilo 'ita generantur , ut intermedius primum 

ex hoc Ovo Vermis prodeat, ita haud aliter 

nafeitur ille Vermiculus, e quo Culex originem 

ducit. Atque uti membra Vermium, e quibus 

tria modo memorata Infedla oriuntur, paulia- 

tim fub cute increfeunt, Se politis tandem 

exuviis foras in confpeólum producuntur ; ita 
haec omnia pariter locum habent in Verme & 

Nympha Culicis. Id tamen heie notabile da¬ 

tur diferimen; quod,dum Nympha Formicae, 

Apis, atque Scarabaei Nallcornis, motu caret, 

neque de loco in locum Icmct transfert, con¬ 

tra haec Culicis Nympha motu gaudeat loca¬ 

li, atque in aquis natet: ut adeo hanc ob ra¬ 

tionem magis ad Secundi, quam Tertii, Ordi¬ 

nis Nymphas accedere videatur. 

Verum re probe examinata difficultas illhacc 

parvi eft momenti. Nympha namque tluhcis 

3'evcra aeque parum fuos movet artus, quam re¬ 

liquae Tertii hujus Ordinis Nymphae: neque 

cmra unquam cernitur,quod ea Caput, Tho¬ 

racem , Cornua, Alas aut Crura fua, vel mi¬ 

nimo motu agitet' quemadmodum tamen con¬ 

tra in Nymphis Ordinis Secundi omnino obfer- 

vatur. Propterea , quamvis Culicis Nympha 
adeo notabiliter lefe de loco in locum mo¬ 

veat, haud tamen id obllare potell, quo minus 

ea omni jure ad Tertium , nequaquam vero 

ad Secundum, Ordinem referatur. 

Vera autem ratio hujufcc diferepantiae in eo 

iita ell, quod mutatio,quam Cauda Nymphae 

Culicis fubit, haud adeo infignis Iit, ut ideo 

Nympha hanc movendi facultatem amittat. 

Sola hinc cauda cft, cujus adminiculo Nym¬ 

pha illhaec locum mutat. Membra autem, 

quae ipfi noviter accreverunt, aeque fane im¬ 

mobilia funt, ac quidem in Nymphis Formi¬ 

carum, Apum atque Naficornium. Atqui vel 

hae ipfae etiam Nymphae vi Caudam fuam 

movendi pariter haud penitus deftituuntur: 

queraodmodum liquido patet in Nympha Na- 

heornis jutpote quae ‘motu caudae fuae femet 

in tcrrcftri fuo cavo invertere-atque tantillum 

di- 

Particiiliere verhandeling van de MU(7GË^ 

die meede onder de Derde Order 

der natuLirelyke veranderingen op de eer- 

üewyfe,onderbet POPKEN^ behoort. 

GElykerwys dé Mieren, de Byen, en de Neus- 

hoorntge Sebalbyter ^ujt cèn kennelyk Ey ge~ 

booren worden , en dat nyt dit Ey een Warm voort¬ 

komt: Joo gaat bet ook toe met het Wurmken ^ daar 

de Mug fyn oorfpronk uit neemt En gelylyde Wur¬ 

men van de drie vorige Dierkens metter tjt haare 

leeden onder bet vel aangroeyen , en dat fe dejèlvè 

uiterlijk vertoonen, ah fe baar hujt ajgcleyt heb¬ 

ben; foo van gelijken heeft alle dat jelve meede 

plaats in de Wurm, en het Vopken van de Mug : 

maar met dit merkelijk onder/cheit , dat daar het 

Popke van de Mier, de Byen, de Neusboortüge 

Schalbyter onbevceegelijk is, en baar %an de eene op 

de antiere plaats niet en begeef; foo is "^t,dat hier 

in tegendeel het Popke van de Mug fig plaatjelijk 

bevoeegt, en in bet venter Jveemt: foo dat hy door 

deefe reeden veel meer met de Popkens in de Tveee- 

de Order fchynt over een te koomen, als inet die 

in de Derde Order. 

Maar als men dé faak. regt infiet ^ fco is deefe 

fveaarigheïd van kleen geixigt: door reden dat het 

Popke in de Mug alfoo weynigfjne leeden hevoeegt^ 

als de andere Popkens in deefe felve Order haare 

leedemaaten niet en beweegen: want men fet noit j 

dat hy fyn Hooft, Berji, Hoornen , Vleugelen of 

Bcenen in het aldertninfe komt te roeren: gelyk in 

tegendeel in het Popi en van de 1 vocede Order onder¬ 

vonden won. En daarom foo leloort ook het Pop¬ 

ke van de Mwr, jnet alle reeden onder de Derde 

Order, en niet oneler de Tweede. En dat niet te- 

genfaande hy fg foo tr.erkelyk van de eene plaats 

op de andere begeef. 

Waar van dit de waare reeden is, namelyk,elat 

de verandering, die in fyn flaart gefchiet, foo groot 

niet en is, dat ky daar door de beweeging in de., 

felve komt te verliefen , en foo is het ook alleen 

door middel van de ftaart, dat het Popke fg ver- 

plaatfl. Maar fjne nieuwe aangegt'oeyde leeden, 

die fjn alfos onhtwcegehjk , gelijk die in de Pep- 

kens van de Mieren, Byen en de Neushoornige 

fijn. En aldaar merkt men van gelijke , dat fy 

meede cenigfins haare beweging in den Staan behou¬ 

den , dat [eer kennelijk is in het Popken van den 

Neushoornige , die fig door middel van dtfielve in 

fyn aarde holleken kan ontkeer en, en cm weynig 

verplaatfeH: dan dat ondervint men in de Popkens 

van 
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dimovere valet. Attamen in Nymphis For¬ 

micarum & Apum id haud prius obfervatur, 

nifi poftquam adultiores fadtae, cutis muta¬ 

tioni proximae funr» Amota igitur hac diffi¬ 

cultate, profedto haud contemnenda; quando¬ 

quidem imperitos in dubitationem adducere 

poffet; jam progredior ad exponendam hifto- 

riara particularem Culicis & Nymphae ejus :at" 

que fic ea omnia, quae modo ui prooemio di- 

dtaliint, explicatiora Se intelieclu faciliora eva¬ 

dent. 
Culex e minimo nafeitur Ovo, quod a Cu¬ 

lice matre,cum haec ejaculandis Ovulis fuis oc¬ 

cupata cft, in aquam exponitur, atque pofb a- 

liquot dierum intervallum miiititiffimos Vermi¬ 

culos in lucem profert. Culices ex aqua pro¬ 

venire primus me docuit Vir perquam curiofiis 

atque eruditiffiraus , DmJJenus , Salmtirii in 

Galliis Verbi Divini inter Reformatos Mini- 

ller vigilantiffiimus, qui id in viridario fuo ob- 

fervaverat; quum ibi polita effiet pelvis lapidea 

aquam continens, e qua ille Culices prognafei 

videban 

Pollea cum in Hollandiam reverfus fuilTem, 

Vermem Culicis in aqua natantem reperi at¬ 

que delineavi. Unde faólum eft , ut, quando 

eundem deinde in flupendis Micrographiae 

Hsokianae iconibus videbam, is mihi ilico ibi 

notus fuerit; quum eruditiffimus ille x^nglus 

eum ftimma accuratione depingendum curave¬ 

rit. Attamen videtur mihi modo laudatus Au¬ 

dior caudam hujufcc Vermis haud fatis curio- 

fe examinaffe: praeterquam quod & animadver¬ 
tam, Culicis Nympham aliquo modo minus 

rc6le conllitutam ab eo exhibitam effe: nili 

forte alia quaedam Nymphae Culicis fpccies 

ipli ad manum fuerit; quandoquidem uti mul¬ 

tigenos Culices, fic varias etiam Culicum 

Nymphas, in rerum natura inVenio. 

Vermem, e quo Culex excrefeit, Tabula 

XXXI. fig. IV. ad vivum depidlum exhibeo. 

Is ipfe vero infiiper, icone v , microlcopio au- 

dlus repraefentatur, ficque Pedio ris atque A- 

bdominis fui conflrudlionem oculis exponit. Si¬ 

mul etiam heic cernitur, quomodo is, caudae 

fuae adminiculo , ad aquae fuperficiem femec 

furpendat;tum & quanam ratione in Caput, Pe¬ 

dius, Ventrem, 6c Caudam fatis diflindle divi¬ 
datur. 

In Capite , quod fubter aquas demerfum 

pendet,variadcmonftro: praelertim vero Oculos, 

Cornua, & Oris partem inferiorem. Oculi a a 

i’igri funt, plana & aequabili fuperficie donati^' 

nec 

U9 
vande Mieren eu Byen niei eer ^ voQr dat Jè 

der zyn gnvordeit, en nu tot baar vet veiling nade-^ 

eren. Deefe dijjïculteyt, die niet gering is, dan 

opgelod fynde-^ aljoo fy de onervaarne eenige tvoy- 

feling fou kunnen haaren ,• (oo begeef ik iny nu tot 

de partutiliere verhandeling van de Mug en fjn 

Pepken: dat alles ^ voat hier als nu vooraf gefegt 

verligten , en te verflaaneijker maaken 

faU 

De Mug neefnt fyn oorfpronk uyt een feer kleed 

Ey y het voelk van het Moeder-Muggeken ^ voanneer 

het haare kuyt of Eyeren fchiet, in het voater uytge-^ 

legt voort y voaar uyt dan na eenige daag en feer 

kleene Wurtnkens te voorfchyn komen. Dat dt 

Muggen uyt het voater gebcoren voorden , heeft 

my de eerfie maal gscommuniceert de curieufe en 

doorgeleerde Heer Duifienus , yvrig leeruur van 

de Gereformeerde Godsdienft te Saiimur in Vrank- 

ryk devoelke geohferveert had in fyn lufthof j 

alvoaar hy, een fieene bak met voater hebbende, al¬ 

daar de Muggen uyt fag voort groeyen. 

Nüit die tyt in Hsllant gekeert fynde, Jbo heb if 

de Wurm daar van in het voater fvoemmende be¬ 

vonden ^ en die tiytgeteekent: dat de reeden voas, ah 

ik defelve naderhant in de vervoonderlijke afbeeldin¬ 

gen vande HeerlriodkCyin fyneMicrographisyquam 

te ftsn , dat ik de Wurm daar terfiont kende, door 

de grooie nettigheidy voaar mee die geleerde En¬ 

gelsman defelve had doen afbeelden. Egter oor¬ 

deel ik , dat de genoemde Heer de Staart van de 

Mügvourm niet n au keurig genoeg onderfogt heefit 

behalven dat ik ook oiulervindey dat het Popke ee- 

nigfins misftelt van Hem is afgebeelt gevoorden: 

Ten fy mogelyk dat hy een ander foort van een Mug¬ 

gen Popken hy der bant heeft gehadt, alfoo ik veel- 

derley Muggen , en ook verfcheyde van hare Pop- 

kensy in de Natuur ondervinde. 

Het Wurmken, daar de Mug uyt vtrgroejt, dat 

vertoon ik op de eenendertigfle Plaat, in de vierde 

afbeeldingy naa het keven-, fijnde dit het felveydat ik 

daar booven in de vyfde afbeeldinge in het groot 

vertoon, en foo als men de flruQuur van fyn BorJ3 

en Buik aldaar komt te befpeuren. Soo dat men 

ook met een de manier f et y hoe het aan de vlakte 

van het voat er y door middel van fjn ft art y komt te han¬ 

gen: als ook hoe het in Hooft, BorftyBuik «nde Start, 

redelijk diftinB verdeelt is. 

In het Hooft, dat om laag in het voater hangt, 

voorden verfcheyde faaken van my vertoont: als be- 

fonderlyk de Oogen, de Hoornen, ^n de Mont van 

onderen. De couleur der Oogen isJvoart haar 

Tttt 
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necraceraatim, aat reticuli hexagoniinftar, di- 

vifi, figura nonnihil lunata praediti. Cornua 

clavicularumoffibus in Homine fimilia funt bb, 

finuata, pilllque nonnullis circum apices fuos 

inftrufta. Oris etiam hiatus quodammodo heic 

confpicimr c, nigricantis inftar maculae trigonae 

apparens. Praeterea leptem adhuc alias Oris 

Particulas videre licet; quarum quidem tria pa.. 

ria tam fupra Os, quam ad latera ejus, exhibeo; 

feptima autem, quae fubfufca eft, & ita didto 
confpicillo Avium figura fimile,binis fuis bafi- 

bus, ad oculos ufque exporredtis, circa Thora¬ 

cem cernitur: in medio nonnihil albidior eft haec 

Particula, at paullo inferius , prope Os, magis 

fufea; antica autem parte, uti ungues digito¬ 

rum, aut fquamulae Pifeium, fabrefadta appa¬ 

ret. Qua haec Particula fufeo fuo flexu, pro- 

pemodum in media regione capitis inferiore, 

terminatur, primum ex tribus ante didfis Parti¬ 

cularum paribus exhibeo, quod quidem ob pi¬ 

los, quibus internum ejus latus obfeiTum eft, 

trigonam refert figuram. Circa hujus finem 

par alterum Particularum fequitur, quarum 

principia corneo-oflea funt, extrema autem pi- 
lofa. Infra has tandem tertium confpicitur Par¬ 

ticularum par, quae majores magifque hifpidae 

funt, atque ad pilos ufque Cornuum exporri¬ 

guntur. Ifthaec tria particularum paria proprie 

funt Sctae articulatae & pilofae, quibus Ver¬ 

mis Culicis utitur ad dirigendum, quod ingerit, 

alimentum : cujufmodi quidpiam in Cancello 

jam ante propofui , in quo tum multas hujus 

larinae particulas defcripfl. Porro Os antica par¬ 

te exiguis obfitum eft pilis, qui omnes & aeque 

longi funt, & aequali intervallo a le mutuo di- 

r* ftant; quod litera c proprie indicat. 

In Thorace regulares quaedam confpiciun- 

dd. tur divifionesr/d, quae ab accrcfccntibus 6c extu¬ 

berantibus ibidem Crurum atque Alarumartubus 

producuntur. Plinc etiam hoc in Vermiculo 

omnia futurae Nymphae fi ve Culicis membra, 

fub cute latentia, dcmonftrarc pofliim: quem¬ 

admodum paullo poft in Apum Vermibus 

praeftabo, exemplum fic daturus reliquis omni¬ 

bus Infedlis, ad primum hunc Tertii Ordinis 

modum pertinentibus, applicandum: deinceps 

■ vero, cum ad altcmm Tertii Ordinis modum 

pervenero, fimile quoddam fpeciraen in Papi¬ 

lione diurno ob oculos ponam. Praeterea 

etiam videre licet, quonam pa£to hujufce Ver¬ 

mis Thorax lineis diftinftus fit, pililque iitrin- 

que obfitus fetaccis, unico veluti e centro heic 

prodeuntibus. Ven- 

flru&uur is eifen ende glad, Jonder dat fe druyfs^ 

gensiys^ of ais een Jeskantig netteken verdeelt Jijn e 

haar figuur is een veeinig halve maanagtig. De Hoor^ 

nen fjn^ als de Sleutel-beenderen in de Menfchen^ bog- 

tig vangeflalte bb, met eenige hayrkens ophaa- 

re toppen befèt, In de Mont fiet men eenigjins de 

opening derjelve c, dat als een driehoekig fveart 

vlaxken vertoont voort. Daar by Jiet men nog fè- 

ven andere Deelkens van de Mont, tvaar van ik Vr 

drie paar fio booven als neffens defehe vertoone-^ en 

dan een deelken^ dat hrujnagtig fynde, en als de bril 

der Vogelen van figuur vertonende, by de Borfl met 

fyne ivoee fieunfels fig fien laatdevoelke haar tot 

de Oogen uytfirekken: in het midden is dit Deelke 

ivat witter^ en voatlaager naa de Mont bruynder ,<r» 

het is voor aan van maakfiel als de nagelen der vin-‘ 

geren ^of dejehobbekens der Viffehen. Daar nu dit 

Dedke, met Jyn hruyjie bogt, haafl midden van on¬ 

deren op het boojt eyndigt, vertoon ik het eerfie van 

de drie paar andere Deelkens , dat door fyne hayr- 

ktns, daar het aan de binnenfie kant meede hefiet is, 

fig driehoekig vertoont. Aan het eyndigen der Jel- 

ve, Joo volgt het tweede paar andere Deelkens, de¬ 

welke in haar begin hoornbeenagtig Jyn, en op haar 

eynde hayrig: eyndelyk foo fiet men daar onder het 

derde paar Deelkens,die grooter ende hayriger Jytt, 

en tot de hayrkens van de Hoornen haar uytflrek- 

ken, Deefie drie paar deelkens Jyn eygentlyk de 

gearticuleerde Borfiels en hayren van het Muggen- 

Wurmken, welkers gebruyk is, om het voetfiel te 

regeer en dat het in neemt', gelyk ik diergelyks iets 

in de Kreeft voorgeflelt heb , alwaar ik^ veele dter- 

gelyke deelkens heb bejehreeven. Verders Joo is 

de Mont van vooren met hayrkens hefiet, die van 

een eenparige langte Jyn, en ook eenparig van een 

flaan; gelyk dat eygentlyk door de letter c aange- 

weefien wort. 

Op de Borst fiet men eenige reguliere verdee- 

lingen vertoont dd, dewelke door de aangroeyende 

en uytpuy lende les den van beenen ende vleugelen 

aldaar veroorfiaakt worden. Waarom ik ook in dit 

Wurmken alle de leeden van het toekomende Pop- 

ken of Mug onder Jyn vel kan vertoonen: gelyk 

ik een weinig hier naa in de Wormen der Byen 

zulks doen zal; tejjens een voorheelt als dan 

geevende op alle de overige Infie&en , welke tot de 

Eerfie U^ze van de Derde Order behooren, toepaj^ 

fielyk: vervolgens dan, wanneer ik tot de Tweede 

van de Derde Order zal gekomen zjyn , zal 

ik een gelyk voorbeelt van het Dagkapelletje ver¬ 

toonen. Nog fiet men op de Borfl fiyne teekening, en 

hoe hy aan weerjyden met horflelig hayr hefiet is, 

fpruytende aldaar de borftelige hayren als uyt een 

middelpunt, 
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Venter ee m oéto fefe dividit annulares Se-j t)e Büyk ee dis verdeelt pg tn ügt nng% 

dtiones: quibus fi extremam Caudam pilis \{\ï--\v^'t‘deelmg€n^vvaar byfooik de uj te )pe Staart kom té 

futamA, illamque ejus partem ^ quae itidem fe- ’^'eékenen ^die met hayrkcns befet is ï,cn dan dat deel 

tofis pilis munita/,quafi extra aquaefupcrficiem r^‘^''A^'^^? veelkhy als huyten het voater Jieekt^ 

a Verme protenditur, accenfere libet, dectmy^ borftelighayrverciertis fou meti 

heicannulos dari dicendum erit. In ea Caudae ringen in defelve bei hulen. Op dit deel dct 

parte, quae circa aquae fupcrficiem confpicitur;^, 5vlakte van het water gepen vtort^ 

nonnullae comparent maculae nigrae atque {o-\^i'^^^'i°^'>'>'<^^tiigeenigefwartevlxxkensendekuilkené 

veae, tum Se pili aliquot fetacei. Verum \é\als meede eenige borjielige hayren. Maar hier is nu 

praeprimis probe heic notandum chk. ^ cpioó. Awel aan te merken ^ dat^ hoc menigmaal dee fe Wurm 

cjuoticfcunque etiam Vermis, cum in aquae me- deel der Start onder het water ft sekt , 

dio natat, diótam modo Caudae partem fubter wanneer hy in de boefem van het felve fwemt, dat 

aquas demittit, haec tamen nunquam madefiat. \ die nimmer nat wort. Waarom foo dra hy van fty-^ 

Quapropter Vermis, quando a raotn ct&iYe,\ ne heweeging ruften wif hy pg weer naa de opper-^ 

vult, ilico fele rurfum verfus aquae fupcrficiem \vUktevan het water hegeejt ^wuaraanhyftg met fit 

recipit, ibique Caudae fuae interventu kvatAstaart komt op te hangen ,cp de manter haajf gelyk 

eundem fere in modum fufpcndit, quo vitreus <^én glaafe Manneke in het waater aan fyn glaajh 

homunculus ex vitrea fua bullula in aquis pen- belleken vaft hangt. En dit doet deeje Wurm foo veel 

dulus manet. Id autem tanto facilius ab dat fyn Staart altjt droog blyft: waarom 

Verme perfici poteffc, quandoquidem ejus Cau- \ nten ook pet^ dat foo draa hy die am de vlakte van 

da femper ficca manet: unde etiam cernitur, ^ét water bewogen heeft, dat het felve daar van allé 

quod,quan3primum haec Caudae appendix rur- afloopt: en danpet men ook diftinBdat daar als 

fus ad aquae fuperficiem emerfic, aqua mox un- kuil in het water ver oorfaak t wort ^ door dien 

dequaque inde defluat. Tum vero quoque dh de Warm met fyn lichaam nterfakkende, en het wa^ 

ilindte videre licet, quod ibi veluti foyea quae- Ufr tot de droge Staart en fyne kuilen geen ingang 

dam aquae imprimatur; quum , corpore Ver- Vnebbende, daarin de cmtrek om ftaanblyft^ En foo 

mis ob gravitatem deorfiim nitente, aqua in dryft hy dan per elegant met het uyteynde van fn 

ficcam Caudam hujufque foveas penetrare \ staart^ gélyk een leege holle roemer^ op het water> 

quiens , in circumferentia ejus fiftatur. Hac g)at men ook vtrgelyken kan met een ftaale naaitftie 

igitur ratione Vermis extremo Caudae fuae, haud op de vlakte van het water kart doen dryven ^ 

alitcr, ac vacuus cyathus, cavus, quam elegan- als fy door kurk is getrokken geweefl; en dewelke 

tiflime inaqua fluitat. Simili etiam modo effici po-Lto? tneede (oo een merkelyke kuil in de opper-^ 

teftjUt acus chalybea 111 aquae fummo natet, fi illa van het water komt te maaken, 

prius per fubcr tranfadacta fuerit: atque haec 

tunc pariter notabilem foveam fuperficiei aquae 
imprimit. 

Circa extremum hujus Caudae nonnullas ex- Omtrent het Cynde van deefe Staart vertoon ik 

f. hibeo bullas in aqua/, quae proprie ab aëre belletjes in het water i, het welk 

riuntur, quem Vermis ibi loci c corpore fuo e-^^^^ht is,die hy door fyn lichaam aldaar kan 

mittere poteft. Multoties etiam vidi, quod Soo heb ik hem menigmaalj mogelyk om 

Vermis, forfan aerem hauriendi gratia, cYcpxxiY^^btte fcheppen, ais buiten het water met fyn hooft 

fuum veluti extra aquam extulerit. Quando au- ophefen. En wanneer het gebeurde, dat de ge-^ 

tem contingebat, ut memorata Cauda fuam a- \ noemde Staart fyne drooghte qua?n to verliefen, foo 

mitteret ficciratem , Vermifque hinc ejus ope by niet meer aan de vlakte van het water han» 

non amplius ad aquae fuperficiem femet fulpen- \gen kon; het welk gebeurt als men de Warmte veel 

dere poflët; quod quidem producitur, fi Ver- \ handelt endefchudt; foo heb ik hem de Staart in fyn 

mem quis plus jullo contredtat &concutit;tunc \montpen neemen, en defelve en hare hayrkens weer 

obfervavi, quod is Caudam ori fuo immilerit, Waar in dit Dierke de Watervoge- 

eamque, nee non ejus pilos, denuo reHituerit. len naavolgt, die haare vederen door haar bek 

Undc hoe agendi modo Infedtum illud Aves a- heen trekken , om die met eenige olieagtigbeid tè 

quaticas aemulatur, quae pariter pennas {m&Abefmeeren, en voor het water te hefchermen. En 

per roltrum tranfmittendo, materie quadam j deefe vette fubfantie perfen fy uyt een dubbelden 

pingui fic oblinunt, ut aquae rcfillerepoffint: 

ex- 
Klier, die haar in denStuitgeplaatfl is, en waar in 

Tt tt 2, deefê. 
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exprimunt autem pinguem hancee materiem e\ deefe Olie^ om haart vederen tegens de vogügheU 

duplici, qua gaudent. Glandula, in Uropygioj^f wapenen^ wort gegenereert en gefecerneert. Ik 

collocata, cujus ope oleum lixud , pennas contra '^heb met defelveJomtyts eentg jjere Anetomifehe In- 

aquam muniens , generatur atque leccrnitur- ftrumenikens tegens de roefi wel lefmeert, en oak 

Quandoque materie ifthac Inftrumentula \ bevonden ,dat fe hetyfer conferveerde; dat Ik ver- 

tomica dc ferro parata, ferruginem arcendi cr-itrou /y r,og veel bequmner Jbu doen , als fe opge- 

go, oblinivi, atque expertus fane fum, ferrum ‘kookt was, en men deej'e oiiein overvloed had verga- 

ejus opc incorruptum perftidfle: quod equidem ^ 

multo adhuc efficacius ab ea praellitum iri confi¬ 

do, fi excodla, atque copia majore colledla ad 

manum foret. 
Porro cura totum Animalculum pellucidum 

fit, in medio iftius Caudae,qua id in aqua flui¬ 

tat, duas heic fimul exhibeo Fiftuias pulinona- 

les, tranfparentes, quae circa Thoracem e co'C-\pypen , dewelke ojttrent de Berjl uyt het lichaam 

XXXI. pore oriundae, ante memoratum aërem , quo 
fig.v. kk. bullulae producuntur,in fe continent, X’/f. Qlio- 

Vorders, alfoo het ganfehe Dierke doorpgtig is ^ 

foo vertoon ik tnidden in de genoemde Start, daar het 

tneede op het water dryft, tvoet doorfchynende Long- 

circa hoe Infedlum fimili modo, ac Vermis 
MufcaeAfili,per caudam fuam refpirat. Interim 

Cauda tamen iilhaec nequaquam Vermi Culi¬ 

cis adeo abfolute neceffaria efl;, ut hic fine ca 

vivere non poffitj fed ipfius tantum commodis 

infervit, facitque, ut Vermis ejus adminiculo 

ad aquae fuperficiem fefe veluti fufpenfum te¬ 

nere queat. Hinc efl;, quod dióla Cauda pror- 

lus pereat atque deponatur, quando Vermis, 

cutim fuam exuendo, in Nympham mutatur. 

Quantum ad alteram Ventris vel Caudae par¬ 

tem adtinet, cujus extremum itidem pilis Icta, 

ceis hifpidum efl: circa eam nonnullas exhibeo 

/. glebulas/, quae in aquam cadunt, ibique paul- 

m. latim colliquefcunt m: funt haec nimirum ex¬ 

crementa Intcflinorum. Ipfa etiam Inteflina, 

quae iflas focces continent, per ventrem heic 

traiifparentia videre licet , inter Fiflulas pul- 

kh monales kk fita, tandemque in altera hacce five 

vera Cauda femet terminantia. Id vero admo¬ 

dum lingulare efl, quod in hoc Vermiculo non 

folum motus tranfluccntium Intcflinorum, fed 

vel ipfa etiam excrementorum in iis n propulfio, 

oculis cognofei queat: quem quidem Interaneo- 

rum motum nunquam fatis laudandus Hookitts 

primus propofuit. Praeterea etiam animadver¬ 

to, pelluccntia iflhaec Intcflinula quandoque al¬ 

ba , alias nigra, & in nodulos nonnunquam di- 

flinfta apparere: quae varietas inde oritur,quod 

ingelta & excrementa plura, vel pauciora, & 

masisrainufve alterata in iis dentur. Tandem 

in o6to Abdominis annulis exiguos quoque 

monflro pilos, ternos in nonnullis, in aliis qua¬ 

ternos, tum & fquamofam fimul pidluram at¬ 

que conllrudfionem eorundem. 

Vermiculus hic, ubi ad plenam fuam magni- 

tudi- 

fpruyten, en die de genoemde lucht, daar dc belle- 

kens uyt ontflacin , in haar bevatten, Idk. Sto dat dit 

Dierke, eeven ais de Wurm van de vlieg Afylus 

doet, meede fjn luchthaling door de Jiaart heeft. 

Deefe Staart van het Mugge-wurniken behoort ey- 

gentlyk tot het weefen van het Dierke» niet, maar 

alleen tot fyn welweefen , en om aan de oppervlak¬ 

te van het water opgehangen te blyven , daarom 

wanneer hy het vel komt als af te ftroopen , en in¬ 

een Popke te vergroeyen , hst de genoemde Jlaari 

deenentaal verliejl ende aflegt. 

Wat het andere deel van de Buik of Staart be¬ 

langt , die meedt van agteren met borflelig hayr be- 

Jet is; daar omtrent vertoon ik eenige deelkens, die 

in het water vallen 1, en haar allenxkens dijfolvce- 

ren m ; het welk de vuiligheden der darmen 

fijn. En menflet ook dat het gedarmte, dat defelve 

in haar bevat, meede door de Buyk heen fchynt., 

alwaar het tujfchen de Lcngpypen in kkgeplaatft 

is, en eyndelyk in deefe tweede of eygentlyke ftaart 

komt te eyndigen. En dat feer vaar is, flo kun¬ 

nen wy niet alleen de beweeging der doorfchynende 

ingewanden in dit Warmken ogenkennelyk fan , 

maar ook de voortgank der vuiligheden in defelve 

Gelyk defe beweging der Ingewanden de noit 

vülpreefen Hooke het eerfle heeft voorgeflelt. En 

ik ondervinde ook , dat deefe doorfhynende Darm_ 

kensJomtyts wit, dan fwart, en ook als in knoopen 

verdeelt Jyn, haar vertoonen : dat fyn oor (pronk 

neemt, naa dat deflo fen en vuiligheden daar veel 

of weyrJg in fn , en meer of minder gealtereert. 

Eyndelyk vertoon ik op de agt ringekens van de 

Buik op (ommige drie, en op andere vier hayrkens^ 

nejfens dan fticede de jehobagtige teekening en de 

firuQuur derfelve. 

Dit Wnrmke tot fyn volle grootte gekomen Jynde, 

en 
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"tudinem pervenit, ejufque mcmbra-, fub cute, | 

debitam adepta perfeftionem, fanguine atque 

humoiibus turgefcunt, veterem luam eutim 

tandem exuit, & omnes fuos artus, haörenus 

reconditos, manifefte oculis exponit : fcilicet 

co tempore in Nympham is mutatus eft,quam 

■magnitudine nativa depiélam icon fexta , ean- 

demque infupcr microfcopio audtam figura 

feptima repraefentat. In hac nunc Gaput, Pe¬ 

dtus, & Venter, multo diftindtius, quam in 

Vermiculo, videri poliunt, quin & Oculi quo¬ 

que, Cornicula, Aculeus, Crura & Alaeheic 

confpiciuntur. Verum omnia ifthaec membra, 

'aquae inftar, fluida fiint, atque interim in ipfis 

tamen aquis coufque evaporare debent, ut ju- 

llum robur adipifeantur. 

Ne autem partium harumee repraefehtatio 

adfcriptis litteris obrcurctur, in rudi potius 
earundem adumbratione, quam adjunxi, eas 

omnes indicabo. Verum priufquam id adgrc- 

diar, animadvcrfiDne prorius digm.flimum ell, 

Caput, quod ante iii Vetme deorfum verfus 

aquae fundum propendebat, nunc in Nympha 

furfum elevatum efle, atque duorum interven¬ 

tu tubulorum fimiliter ad fuperficiem aquae 

fufpendi, quemadmodum antea Vermis cauda 

ope Fiftularum pulmonalium in aquae fummo 

rufpenfa erat: unde uti Vermis tum temporis 

flërem per caudam hauriebat;ita is ipfb, in Nym¬ 

pham mutatus, capite nunc fuo, per modo me¬ 

moratos tubulos, qui fere fuper pedtore colloca¬ 

ti funt, refpirat. Hinc itidem cernitur. Nym¬ 

phae caudam, quae in Verme furfum erat pro- 

tenfa,deorfum fub aqua demerfam haerere: quae 

quidem maxime notabilis eft, circa vivendi mo¬ 

dum, in hoc Animalculo mutatio. 

Tubulos iftos in Capite habere quis pofiet pro 

Corniculis, quibus Vermis gaudebat, exuta 

nunc cute dilatatis, altcrique ufui adaptatis ;mo- 

do magis verfus anteriora fiti forent. Cauda iti¬ 

dem iub cutis mutatione notabiliter mutata eft: 

elegantem enim acquifivit pinnam remigem, 

Gujus adminiculo Nympha ifthaec femet de loco 

in locum movet, alioque penitus modo natat 

ac procedit, quam quidem folebat, quando 

ctiamnum Vermis erat. Invenio autem, quod 

D. Hookius hancce, quoad movendi natandique 

modum, in Nympha mutationem pariter obfer- 

vaverit: uti in Micrographia ejus eft videre. 

In multis Tnfedtis, imo talibus etiam, quae ad 

hujus Tertii Ordinis modum fecundum perti¬ 

nent, animadvertitur,quod, cum in Chryfalli. 

des abierunt, motum in cauda fua confervent; 

quam- 

N A T Ü R A Ë. 

I en 'dat'deleeden diiderfj'n i'tl bfiürperfeBiehèf^hén 

kreegen , en door bloei en vogtigheeden vpfvoelkn ^ 

foo jiroopt het eyndelyk^'fyn oude huyt af^ 'en het 

vertoont dan alle fyns verborge leeden klaar aan het 

gefivht j op vtelken tjthet dan in e'en Popken is ver~ 

andert, dat ik levens gruote vertoon in de psfle af¬ 

beelding^ en daar hoven vertoon ik het filv's in 

fevende afbeelding , in het ^root. Waar in men n'u 

veel difiin&er het Hooft, de Borji en de Buik 

pen kan, ais in het Wurmken en meti bemerkt 

daar in van gelyken de O ogen, de Hoornen^ den 

Angel, de Beenen, en de Vleugelen, Maar allé 

voelke leeden foo vloeyhaar als voater fyn , e'd 

die ook in het nvater haure mtviaajfeming tot flerk^ 

te moeten verkrjgen. 

Maar om de af heelding deefer leeden niet met lettel 

rente mismaaken,foo ful ik nu alle deefe deelen in dè 

jehets of rotmen omtrek daar van vertoonen. Maar 

eer ik daar toe kom, foo is het feer öpmerkelyk tè 

voeeten, dat, daar het hooft in dit Popken, '’sgeen 

te voeren, als het nog een Wurm vcas, om laag hi 

het voater hing , het nu om hoog verheeven is ge~ 

voorden , alwaar het met ivoee pypjes uan de vlak¬ 

te van het voater hangt, gelyk het te voeren met dé 

Longpypen in de flaart van fjne Wurm fig foo aatl 

de oppervlakte van het water quam te begeeven, en 

daar fyn aa^em door te haaien: dat het nu door fyti 

hooft doet, alwaar deefe pypjes haap op de berfige-s 

plaatfi fyn. En foo van gelyken fiet men, dat dè 

faart in het Popke nu om laag in het water is ge- 

plaatfi geworden , daar defelve in fyn Wurm oni 

heogwas :dat een [eer confder abele verandering oin° 

trent de manier van keven in dit Dierken is, 

Defe Pypjes in het Hooft fou men voor de ver¬ 

velde Hoornen kunnen aanfien , die gedilateeH 

fyn geworden, en haar gebruik verandert hebben; 

indien Jy maar wat verder naa vooreityflonden. In 

de 'vervelde Staan fi'et men van gelyken èén op- 

merkelyke verandering , alfoo fy een ckrljk 

vlotriemken ver kreeg en heeft ; met hét wel¬ 

ke dit Popke haar nu plaatfelyk beweegt , en 

op een heel andere manier fwemt inde voortgaat^ 

als het pleeg te doen, wannéér het een Wurm was. 

En ik hevinde, dat de Heer Hooke deefe ver¬ 

anderde manier van beweeghig ende fwemnüng in 

het Popken meede aangetekent heeft, als in fync 

Micrographie te fien is. Inveele InfeQen,felfs in dee¬ 

fe Derde Order op de tweede wyfe, fiet men de be¬ 

weging in de flaart der Guldt‘Popkens over te hty- 

ven 5 niet tegenjlaande alle haare êndefé leeden ^ 

Vv YY gea 
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Tab. 
XXXI. 
rig.viir. 

BH 
quamvis reliqua omnia eorum membra penitus 

immobilia evafcrint; prout hac etiam in Nym¬ 

pha obtinet. Verum de hac re in principio ab¬ 

unde egimus. 

Uddel. 

se. 

ƒƒ• 

p. 

In Capitis altero latere Oculus a cernitur 

membrana , quae Aculeum inyeftit, fuperne 

nonnihil teélus, atque hoc tempore jam in he- 

xagonas & globofas diyifiones intcrftincljus. 

Supra hunc lita apparet altera Antennarum 

nigros in nodulos, qui totidem funt articuli, 

divifa. Aculeus r, qui Oculum ex parte conte¬ 

git, acuto mucrone fuo Crura inter atque Alas 

compofitus efl. Crura dddcl mirabili modo con¬ 

volvuntur infledtuntuig praecipue vero po- 

flica, quae inter Alas fele recondunt, & per 

has tranfparent: id quod heic uno latere ita de- 

lineatum exhibeo , ut firaul & Ala hujus iatC' 

ris confpiciatur, atque ipfa Membrana hanc invo 

ftiens e e, quae tranlparentibus cruribus fuperpo- 

fita eft. Abdomen in octo dividitur Annulos 5 

quibus nonnulli pilorum, cutis mutatione fun- 

dlorijm /A cernuntur infidentes. Per mediam 

Abdominis longitudinem elegans comparet mar¬ 

go quem in Verme Culicis vix ac ne vix 

quidem dignofeere potui, neque 6c poftinodum 

in Culiceipfo adeo notabilem inveni. Cauda deor. 

fum propendens articulata pollet Pinna remali h, 

cujus ope Nympha femet de loco in locum trans¬ 

fert. Superne in Capite ante deferipta cernun¬ 

tur Cornicula i/, tubulata, quorum interventu 

Nympha ad aquae fuperheiem pendet & rcfpi- 

rat: hujus autem vi conftrudlionis Nympha 

jam aptior facla ed;, quae politis exuviis in Cu¬ 

licem mutari queat. Certo Animalculum hoc 
colore haud gaudet: principio enim a mutatio¬ 

ne fuaalbefcit, pollea lubviride fit, tandemque 

pollremo ad nigrum vergit. 

Poftquam Nympha illhaec aliquot dierum 

fpatio huc illtic in aqua femet ciicumcgit, at¬ 

que mollia ejus membra roborata funt; ultimo 

tandem cutim ea fuam, loco medio inter bina 

illa Cornicula live Tubulos, quorum ope ad 

aquae fuperficiem fufpcnfa eft , disrumpit, 

exuit, atque deinde ob. corporis fui levitatem, 

tamdiu in aquae fuperficie confidet, donec A- 

iae iplius difpanfae, & aeris vi arefadlae fue¬ 

rint: tum demum Culicisinduta formam Nym¬ 

pha avolat, fuas relinquens exuvias,^ in aqua 

fluitantes, quae fenfim ibi confumuntur. 

Hujufce Ipeciei Culices, qui ob formidabi¬ 

lem Ilium Aculeum , in Hollandia omnium 

notilfiiAi funt, facile in Mares 6c FocmelJas di- 

flin- 

geheel onroerbuar Jyn gtroorden , ais ook in diefi 

Pppkens plaats heeft. Maar hier van is genoeg in het 

begin ge/pro ken. 

In het Hooft fet men aan de eene fyde het Oog^^ 

dat boven aan een voeynig van het vlies, dat den 

d\ngel beplpet, bedekt is Het felve is nu in feshoe» 

kige en glpbeufe vtrdeelingen cnderfcheydengeveor» 

deii. Defar hoven pet men een van de Spiesjes of 

Hoornkens geplaatji b ; die in fwarte knoopkens , 

dat fop veele articulatien fyn , verdeelt voort. Den 

Angel c ^die het oog voor een gedeelte bedekt, loopt 

met fyn fpiize punt tujjfhen de heenen en vleuge-r 

len in. De Beenen dddd voorden vervoonderlyk 

pmgekrult engeboogen; en voorn ament lyk de agter- 

fie\ devoeike haar tuffehen de Vleugelen verbergen, 

daar fy door heen fchynen, dat ik aan de eene fjde 

vertoon ; gelyk ook de eene vletigel met fyn bekleer 

devde vlies felve e c, dat op de doorfchynende voe- 

ten gepLtatJl is. De Onderbuik verdeelt fg in agt 

Ringen^voaur op men fommige van de vervelde hayr- 

kens geplaatji Jiet f f. En op het midden derfel» 

ve vertoont Jtg een aardig Rantke g g , dat ik 

fyoaarlyk in de Mug-vourm heb kunnen bekennen ^ 

en het geen ook naderhant niet heel opmerkelyk in 

de Mug is. De Staart, die om laag hangt ^ is met 

een gearticuleerde Vlottiernken hegaujt h, voaar 

meede dit Popke pg van plaats tot plaats he- 

voeegt. Boven in het Hooft fiet men de hefchreve 

Pyphoorntjes i i, voaar meede nu het Popke aan de 

oppervlakte van het veater hangt, en door rejpireert. 

En waar door het te bequamer gemaakt is, em tot 

een Mug te vervellen. Een fekere couleur is dit 

Dierken niet ie geeven; want in het eerji naa de 

verandering is het wit agt ig, daar naagroenagtig, en 

ten laatjien ttaa het donker trekkende. 

Naa dat fg nu het Popke eenige dagen heen en» 

de weer in het water bewopgen httff en fyne wee» 

ke leeden fyn gejjerkt geworden , fop fplyt het ten 

laatjfen fyn huyt oogen , tujjchen heyyden de twee 

Hoornen of Pypjps j (^ar het meede aan de epper- 

v\akte van het watei' hangt^ en fyn vel vervolgens 

afgeflroopt hebbende.,fyo hlyft het fop lang op het wa» 

ter, door de weynige,pwaarte die Jyn lighaam heefty 

ptteyi, tot dat. fyne Vleugelen uytgefpannen fyn ge¬ 

worden, endflor de lucht, opgedroogt: op welke tyt 

het in de geflalte van een Mug weg vliegt, latende 

fyn. afgeProoptc huytken in het water dryven ; dat 

daar eyndelyk in verteert. 

Deefe fiorten van Muggen, die in Hollant ie 

alderkenbaarfte om haar gevreesden angel fyn, dié 

worden ligtelyk in Mannekens endt Wyfkens onder» 

fchey^. 
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Tab. 
XXXII. 
Es. I. 

^ig. II. 

ftingimntur. Mafculum quidem Tabula XXXII. Jyndèhèt een Mannekens Mug^üieïk op dé 

icone prima repraefento •, quem ipfum altera 

dein icon microfcopio audtum exhibet. Inter Cu- 

dicem hunCjejufque Nympham;, aliud nullum 

datur difcrimen, nili quod membra alio modo 

in Nympha j quam in Culice, digefta & col¬ 

locata lint: unde, quemadmodum in Nympha 

Caput, Pedtus, Venter ScCj conlpki pote¬ 

rant atque explicari j ita haec omnia limiliter 

in Culice, at multo accuratius, dignofeere li¬ 

cet: externa enim cutis Nymphae, quae di- 

llindtiorem omnium illarum partium confpe- 

dtum impediebat, peradla mutatione depolita 
cll. 

t^u^ee en derttgfte Plaat, in de eerjie figuur afbeelden 

Het nvelke ik dan in de tweede figuur in bet groot 

kom te verteonen-, Tuffchtn deeje Mug enJyn Pop^ 

ken is anders geen onderfchey t ^ als dat de leedema- 

ten anders in het Popken^ als inde Mtig^ gefchikt 

endè geplaatfl fjn ; foo dat geljk men in het Popkeii 

het Hooft, de Borjl, de Buik enz. kon bemerken^ 

en fiie ook explicseren, men dit alles van gelyken 

ook in de Mug ^ maar veel netter^ onderfheydsn kank 

want het uyterlyke vel van het Popken , dat allé 

deefe leeden onderfchey dentlyk te jien belette, ié 

nu naa de verandering ajgeleyti 

In Capite Culicis Maris fpeciatim nunc ex¬ 

hibeo Oculos, Cornua, Aculeum, atque duas 

infuper alias Particulas, aculeo aditantes, inter 

vel fubter quas hic proprie locatus cernitur. 

%a. Quantum ad Oculos aa-, maximam hi capitis 

partem, prout in multis horumce Infectorum 

fpeciebus obtinet, conllituunt, & fubviridi pi- 

dtura ornati hexagonum veluti reticulum foi'- 

mant, cujus omnes divifiones figura globofa af- 

bb. iurgunt. Juxta Oculos Cornua repraelento 

quae veluti duobus ex globulis, flavefeentibus, 

pidtura carnea diltindlis, oriuntur, atque ini 2 

Articulos, nigros, nodiformes, pilifque infuper 

lilaraentorum lini firailibus fingulatim in am¬ 

bitu ftipatos, eleganter dividuntur, Circa ex¬ 

tremum harumce Antennarum circulus conlpici- 

tur, fex pilis in orbem politis conltans, fupra 

quem apices demum Antennarum, tenuibus pi¬ 

lis, minoribus, Itjpati, extant. Quantum ad 

reliquas duas Particulas, longas, & incurvas, 

cc. adtinet, quas inter fitus cernitur Aculeus cc, 

eas equidem in tres divifas invenio Articulos,pi¬ 

lis circum extrema oblitos, atque fubfufeis prae¬ 

terea plumulis, quae fquamularum in Pifeibus 

fpeciem referunt, undequaque vellitos. 

Aculeus itidem pari pidtura, & plumulis Iqua- 
molis finiilibus exornatur y, at nequaquam in 

Articulos interllinguitur; quum medio Ibo im¬ 

mobilis fit: interim in fine tamen nonnullas ob¬ 

tinere divifiones videtur, ibique etiam circum 

apicem fuum quinque pilis utrinque ordinate 

flipatur. Verum , omnibus probe infpcdlis, 

Particula hadlcnus deferipta nihil ell, quam Va- 
gina veri Aculei e, quem ipfum inde tantum¬ 

modo prominentem hac icone exhibeo. Efi- 

hic mucrone eoufquc acuto inltructus , ut 

nc optimis quidem illis microfcopiis, quibus 

anno ifiéS. ufusfum, vel minimum quidpiam^ 

obtuli 

ïn het Hooft van deeje Mannekens-Mug vertoon 

ik nu befonder de Oogen , de Hoornen , den Angel ^ 

en nog twee andere Deelkens.^ die den Angel ver^efel^ 

fchappen , en waar tufjen, of onderdefelvefig ey- 

gentljk vertoont. Wat de Oogen belangt 

ve maaken, als in veele foorten van deefe Dierkenê 

plaats heeft, het grootfle gedeelte van het hoof , 

fynde groeiiagtig van teekening , en als een fes^ 

hoekig net ken van gedaante, en waar van alle dé 

verdeelingen globeus toeloopen. Nejfeiis de Oogen 

vertoon ik de Hoornen b b, dewelke als uyt twee ron^ 

de glubens, die lyfverwig van tekening Jyn, en naa 

het geele trekkende, haar oorfpronk neemen, en hi 

12 foarte knoopsgewyfe Leden cierlyk verdeelt 

worden , dewelke in haar omtrek met vlasachtig 

h ayrnog befonder lyk heft Jyn, Op het eynde van 

deefe Spiesjes is een kring van fes hayrkens in dé 

ronte Jlaande te fen,waar hovende toppen der fpies- 

jens met dunne hayrkens hefet fjn. Wat de ver¬ 

dere tvoee lange ende kromgebooge Deelkens belangt 

waar onder den Angel fig fien laat c c , dejelve be¬ 

vind ik in drie Leden ge deelt te Jyn, en op het uy- 

terfie met hayr hefet , fynde nog daar en boven ge¬ 

heel met hruynachtige pluymkens, dewelke haar 

als de fchobbekens op de Vifch vertonen , be- 

kleet. 

Van gelyken 

teekening is, meede met fihobachtige pluymkens op- 

gejchiktd;dan hy is in geen Leden verdeelt, al foo hy 

in Jy n midden onbeweegelyk is. Hoewel hy nup¬ 

tans op het eynde eenige onderfcheydingen fchynt te 

hebben: (dwaar hy omtrent Jyn top met vyf hayr¬ 

kens aan weerfyden ordentelyk hefet is. Dan alles 

wel bef ende, foo is dit Dcelke niet anders, als di- 

Schee de van den waaragtigen Angel c, die ik daar hup¬ 

ten uytfiekende vertoon. En dewelke foo fpits is, dak 

de befte van myne vergrootglaafin, die ik in ''t juaf 

1668 gebrujkte, daar geen ftompheid fia?i konden 

ontdekken. Welke Jhmpheid aan de aklerfcberpfis 

Vv vv z fcheer^ 

foo is den angel , dié van defelvé 
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öbtuü in eo detegere potuerim. Atqui acutif- 

fimas etiam novacularum acies, & fubtiliflimas 

■acuum atque phlebotomorum cufpides, ii mi- 

crofeopio objeceris, hebetes eilc facile videbis. 

Interim haud omnibus in Culicibus didlam in¬ 

venio Vaginam : quod quidem in illa Culicis 

ipecie , quam Goedartius defcripfit,locum habet; 

ciqiis Aculeum perbrevem ciTc, & in Ore potius, 

quam in Vagina, deiitefeere crediderim: ut hinc 

idem heic obtinere videatur, quod in Pediculis, 

quorum Vagina Se Aculeus quoque difficulter 

--deteguntur; quamvis minutiffiraa ifthaec Ani- 

malcula tamen lat vehementer pungant, & lan- 

guinis fuctionc hofpitalitati noftrae vim infe¬ 

rant. 

Sic etiam circa alia Infcdla multam animad¬ 

verto , quoad Aculeos atque Probofeides, dari 

diferepantiam : aliae enim fpecies Probofeidibus 

gaudent vcl odluplo longioribus, quam aliae; 

praeterquam quod conftrudlio infuper utrobi_ 

que vel maxime differat. At de hac re alibi la¬ 

tis differui, cum de Papilione pernice, qui in 

Hiftoria Scarabaei Naficornis , Tab. XXIX 

repraefentatus eft, egi. Ubi autem ad Mufeam 

Tabanum pervenero, ex iis, quae circa Acu¬ 

leum &. Probolcidem collegi, obfervatis ratio¬ 

nes proponam , quare multa Infedla , fanguinc 

yiftitantia, vitam tamen fervent, licet fan- 

guine, quo fe nutriant, deftituantur: quae 

quidem quaeftio circa Cimices, Pulices, & c- 

jufmodi alia Infcfta, quin &; circa Culices, mo¬ 

veri poffet. Verum redeo ad accuratiorem A- 
culci explicationem. 

Aculei Vagina, uti jam monui, in medio 

immobilis eft; at, qua cum capite unitur, ar¬ 

ticulata elle videtur. Eam li quis fub micro- 

Tab. fcopio diffecat, &: tantillo a Capite intervallo 
XXXII. quam cxpcditifhmc defringit, aut in ambitu 

abfeindit a\ ita tamen, ut eodem tempore defra- 

dlamhanc Aculei Vaginam fimul ab intus latente 

Aculeo antrorfum protrahat; tum demum A- 

culeus manifefte confpicitur nudus, omnibufque 

liber impedimentis, quae Vagina ejus ante non 

poterat non producere. Cum prima vice ifthoc ex¬ 

perimentum inftitucrem, videbar mihi Aculeum 

fic totum penitus detexiffe : Particulam enim 

h pellucidam jcx fpadicco rubram ^, obfervabam, 

quae, ex materie corneo-offea conftans, modi¬ 

ce fortis & flexilis erat. Verum hanc Particulam 

deinde confpicillo, objedta magis augente, exa¬ 

minans, anterius, fub acuta ejus culpidc, am¬ 

plam fatis dari aperturam animadverti, atque 

duas infuper ycri liquoris guttulas in medio hu- 

fcheermeffcn, en de Alderfpitze vliemen van naaU 

den en lancetten, lïgtelyk door een vergrootglas on^ 

dervonden voort. Dun in alle Muggen bevind ik 

deefe Scheede niet; als in die foort, devoelke van 

Gozd^ttlbefchreeven is, plaats grypt; in voelke ik 

geloof den Angel heel kort te vceefen , en veel eer 

in den Mond als in de Scheede verborgen te fyn: op 

de V>ys gelyk in de Lujfen, daar men met eenigé 

moeyte de Scheede en Angel ontdekt; hoeveel die 

feer kleene Dierkens egter fel genoeg Jleeken, en aU 

fbo onfe gajivryheid, met bet faypen ven ons bloet ^ 

gevoelt aan doen. 

Soo bevind ik van gelyken omtrent andere Infe^ 

&en, dat daar een grovte verfcheydenheid is tuj- 

fchen hare Angels en Snuyt, fynde deefe fnuyten ifi 

eenige foorten voel agtmaal foo lang als in de ande^ 

re; hehalven nog dat het maak fel, foo in de eene als 

in de andere foort, verfchillent is; dan hier van heb 

ik op een ander plaats genoeg faam gefprooken ,(ilsik 

het fael vliegende Kapelletje verhandelde , die in dó 

29. Tafel m het Werk van de Neushoornige Schalby- 

ter afgebeelt is. Soo ful ik ook , als ik omtrent dó 

Vlieg \Tahanus gekomen hen, uyt myne ondervin¬ 

dingen van den Angel en de Snuyt de reeden voorftel- 

len, voaarom veele Dierkens, die by bloet leeven^ 

voanneer' fy het felve komen te mijfen , egter nog 

in het leeven hlyven kunnen ; als omtrent de Weeg- 

luyfen, Vlooyen, en andere, en ook omtrent de Muggen 

feu kunnen gevraagt voorden. Dan ik keer voter tot 

een netter verklaringe van den Angel. 

De Koker des Ajtgels is, als gefsgt, onhevoeeglyk 

in fyn midden , mdar daar hy met het hooft verec- 

nigt voort, fchjnt hy gearticuleert te voeefèn. Wan¬ 

neer men defelve onder een vergrootglas ontleed, en 

heel behendig een voeynig vm het Hooft komt af te 

hreeken, of door te fnyden a, en dat fcodanig , dat 

men op defelve tyt, deefen afgehrooken Koker des 

Angels, van den invoendigsn verborgen Angel naa 

vooren aftrekt: foo fiet men defelve heel naakt eu 

klaar fonder alle beletfelen , dewelke anderfins da 

Koker des Angels envermydelyk komt te maaken. 

Wanneer ik de eerfle maal dit Experiment deed, foo 

ondekte ik, foo my dagt, den Angel ten vollen,want 

ik fag een fpits ende doorfigtig caflanie root Deel- 

ken b, dat uyt hoornheen bejiont, en redelyk fierk 

ende huygfaam was. Maar als ik nu dit Deelken 

met een glas,dat wat meer vergroote ,befag ,fooon- 

dekte ik daar op voor aan, onder fyn fpitze punt, 

een reedelyk wyde opening, en op fyn midden daar 

fag ik dijiin^:, in dit deefgeljk als in een hol pyp- 

jus ken 

i 
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jtiï particulae, tanquam in cavo canaliculo, ken^ dattwse droppelkensvan em nuatévagtige vog~ 

haerentes, intervallo quodam a ic mutuo fe- ttgheid laagen,die vari malkanderenverdeeltnvaaren. 

paratas, confpexi. Quum autem liquidum i&\id\Mmr.ais ik nu defe vogt of dit ivater daar onder 

Tab. 
XXXIL 
fig.iii. 

hvc ichorem inde fubter microkopium expri¬ 

mere vellem, praeter exfpedtationera contigit^ 

ut particulam iftam diffregerim: qui tamen ca- 

fus inligncm hunc mihi frudlum attulit, quod 

intus in hac particula quinqUe diftinótös Acu¬ 

leos, ficque totam fimul Aculei conftrucLionem, 

detexerim. 

Duos illorum Aculeorum, qui intra tubula¬ 

tum Aculei Canaliculum reconditi erant, multo 

cc. videbam eile’ graciliores cc tribus reliquis Acu¬ 

leis ; utpotc qui craffiores atque validiores appa- 

ddd. xzhzntddd. Animadverti etiam, cos, qua cum 

Capite articulabantur, nonnihil latiores eflCjdein 

vero rurfus tenuari, tandemque iterum notabi¬ 

liter dilatari, priiffquam in fubtilia fua acumina 

definant. Omnes ifti Aculei figura gaudebant 

ÏLibplana: at in medio tamen nonnihil craffiores 

atque tumidiores erant; ut ideo color eorum ibi 

quoque magis appareret fufcits, ruborem vcluti 

fpadiceum pcliucentcm oculis exhibens. Mate¬ 
rie autem fimili, qua canaliculus eos recondens, 

flexili nimirum corneo-offea, conflabant. Ne¬ 

que ullam in iis cavitatem animadvertere mihi 

iicuit; quamvis in Aculeis majufculis quid cavi 

adefle videretur. Hi enim , confpicilio acutif- 

flmo examinati, femet crifpabant & affiduo mo¬ 

vebant : quod quidem evaporationi humoris , 

intus in eorum fubflantia conclufi , tantum¬ 

modo adtnbuendum efle exiflimabam: de reli¬ 

quo autem nullatenus obfervare potui, cos re¬ 

vera incus cavos cfle. 

Quantum ad ulum quinque iflorum Aculeo¬ 

rum; videntur ii iolummodo, tanquam totidem 

acutiffima phlebotoma, ad introitum in cutis po¬ 

ros efficiendum infcrvirc, coque fadto femet iiico 

rurfus in Vaginam interiorem, qua cuflodiuntur, 

retrahere: tum vero crediderim Vaginam hanccc, 

acuto cavoque fuo extremo, in vulnus intromit¬ 

ti, cjufque dein interventu fanguinis fudlio- 

nem a Culice fic inflitui; ut fanguis, juxta & 

Inter illos Aculeos adfccndens, tandem ufque in 

corpus Culicis deferatur. Unde interna ifthaec 

Vaginula ejusdem propemodura heic ufus efl, 

cujus cannula argentea Chirurgorum, per quam 

een vergrootglas veilde nyiperjfen ^ foo quam ik heel 

onverwagt dit deel te hreeken; hoewel met dit confide- 

rahel voordeel, dat ik daar binnen in vyf dijlin&e 

Angels ontdekte ^ en joo ie gelyk de gantfè fi'ru&uur 

van den Angel. 

Twee van de Angelkens ; die binnen in dit tuba- 

leufc canaalken van den Angel opgeflooten waaren , 

die fag ik dat een vfy dunder ftrutluur hadden cc, 

als de drie andere Amgels ^dewelke dikker en fwaar- 

der van maak fel haar vertoonden d d d. Ter plaatje 

daar (y met het Hooft geartimleert wier den , fag ik 

dat fe wat hreetagtig waaren, daar ncia wier den fy 

weer verdunt, en eer fy in huare fubtile punten 

eyndigden, fag men dat fe weer merkelijk verbreet 

%vierdcn. Alle deefè Angels waaren platagtig van 

figuur-^ maar in het midden fag men datfe wat dik¬ 

ker ende verheven der waaren ;waar d»or fy haar ook 

wat hruynier van couleur daar vo toonden; dat als 

een duorfgtig kaflanje root ftgaan het oog fien liet. 

Haar fubflantie was als het pypke dat haar befloot 

beflaande uyt een huygfuam hoornheen. ikkonganfeb 

geen hoUigheid in haar bemerken Jooewel datfig iets' 

dïergelykx in de grote angel vertoonde: dewelke^ als 

ik met een Jeer goet vergrootglas heftig, haar om- 

krulde en ge duur ig beweeg de , geen ik oordeel¬ 

de te gebeuren om dat de vogtigheid ^ die binnenin 

haar f ihftamie hefooten was , quam uyt te dam¬ 

pen : maar egter kon ik niet bemerken, dat Jy wad- 

relyk hol waaren. 

Het gebruyk, defer vyf Angelkens vertrou ik te 

fyn, dat (y, als foo veele fcherpe vUemkens, maar al¬ 

leen de openmgin dcfiveetgaten van de huyt maken, en 

dat fy haar dan weer in het inwendig koker ken ^dat 

haar heftsyt.^ intrekken .• het welk dan met fyn fpii- 

ze holle eynde in de wonde bewoogen fyndefoo ver¬ 

trouw ik, dat de Mug dan daar door het bloet in fyit 

lichaam fuygt; het welk dan voorts henejjens ett 

tiiffchen deefe Angelkens heen tot in fyn lichaam op- 

klimt. Sao dat dit inwendig kokerke haaf even 

alleens van gebruik is, als het filvere pypke der Chi- 

rurgyns, waar door fy haare fpitze lancetten fleektn^ 

om eenige verfweermgen, die diep in de keel leggen^ 

hi eufpidatas fuas lanceolas trajiciunt; ^iopxzn-\ te openen, en om geen andere deelen te quetzen,als 

do, iilccra profunde intra fauces fita aperturi, I Jy voorgenomen hebben de infnydingte maaken. 

cavere volunt, ne , praeter illas, quas incidere | Maar waarom dat de Natuur hier vyf Angelen toet 

animus cfl 3 aliae fimul partes faucientur. Nt’igefahriceen heeft, dat is te hoog om voor myn fiomp 

vero rationem reddere, quare Natura v^mc^e^verflant opte loffen: Tenfymenfou willen feggen ^ 

eiim in finem fabrefecerit Aculeos; id equidem, cht Jy door haare herhaalde hsweeging in de wonde ^ 

fateor Nx XX 
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fateor, obtuli ingenii mei viribus longe fupe- 

riuseft: nili cm forte placuerit ftatuerc, quod 

iterata tot Aculeorum in vulnere agitatione fan^ 

guis tanto reddatur aptior ad adfceudendum per 

longam illam cannulam, qua Aculei recon¬ 

duntur. 

Interim firmiter mihi perfuadeo, quodCultx 

hic, ficLibi forte occafione fanguinem ex Ani¬ 

mantibus adtraliendi defiituitur, Vaginae fuac 

adminiculo Florum, Plantarum , aut Frudluiim 

humores exfugat, hoc contentus alimento , li¬ 

quando illius penuria premitur : qua enim alia 

ratione is fe fufientare polTet, cum in campis 

faltibus degit ? Jam vero haud pro certo affir¬ 

mare aufim, utrum eo tempore, quo, quinarii 

Aculeorum numeri nondum gnarus, Aculei Cu¬ 

licis iconem cum publico primum communica¬ 

vi, unum tantummodo ifiorum Aculeorum, an 

vero plures, extra vaginam & cannulam fuam 

prominentes , viderim. Id tamen fcio, quod, 

quinque hi Aculei, a latere conlpcdti, antica 

parte, proxime fub culpidibus fuis, nequaquam 

latiores Sc planiores appareant. 

Poftquam hadtenus dida circa Aculcura ob- 

ïervaveram; multoties deinde in Culicibus emor¬ 

tuis mihi videre contigit, omnes eorum Aculeos 

c Vaginula fimul atque Cannula rua,nonnunquam 

tamen c folatantummodo Cannula, abfque mea 

opera, Ipontc cfifados fuific; unde aliquando 

cogitare coepi, utrum forte bina illa quinque 

Aculeorum tegumenta Vaginam Aculei Apis 

referant, Aculcofque fuos, uti Vagina altero 

latere aperta gladium, laxe contineant. Verum 

quantocunque hadenus labore id detegere co. 

natus fim, hauJ t^ien unquam ejus indicia 

quaedam invenire mihi licuit. Quocirca firmiter 

fuftinere pofic mihi videor, quod acquq Va¬ 

gina Aculei, ac interior ejus Cannula, duo dr 

ftinda fint tegumenta, quorum exterius Can¬ 

nulam compleditur, interius autem, quae Can¬ 

nula eli, quinque Aculeos recondit. 

Quandoque fadum ell, ut, AcuIco%i6;oa in 

nonnullis aliis Culicum fpeci^bys examinans, 

viderim, eos, uti Apum Aculeos,uncis recur¬ 

vis inftrudqs, aut faltem ferratos efle. At vero 
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het-bloei te hequavier mtmkun^ om doer dat langg 

rietje of pypje^ dat haar bejlityt^ ep te klimmen. 

d 

4 

A/s nu deefe Mne geen hloet hy de Dieren vin* 

(Jen kan ^ Joo geloof ik vajlelyk ^det hy de vogtigheid 

der Bloef7jen, Plantenlef Vruchten ^met fjne pypjes 

opfnygi: foo dat hy fg met het eene voet fel verge-^ 

noegt^ als hem het andere ontbreekt; en maar toe 

hy ook gencotfaakt fehynt^ als hy in de velden ende 

holjchen leeft. Of ik nu op die tyt ^voa,nneer ik dit 

niet geohferveert had, en dat ik de figuur van den 

Angel des Mugs quam uyt te geeven, maar een van 

deefe Angels huyteit fyn koker ende pypjes gef en 

heb , dat kan ik niet voor vaft feggen : maar mei 

dat men aan deefe vyf Angelen gmf ch geen breede 

platagtigbeid effen voor aan onder huure punten ob- 

fetveert, te meeten, manneer men die op fyde lefiet. 

Verfcheyde maal is het my naa deefe ohfrvatif 

gebeurt, dat ik indoode Muggen gef en heb, dat al¬ 

le kaare Angelen hujten haar Koker ken ende pypje 

te gclyk, ende van felfs, uy tg ebrook en mniaren ; en 

fomtyts alleen uyt baar Pypktn, dat my mei heeft 

doen denken , of beyde deefe bekleetfelen van de vjf 

Angelen inet als de Schee de van den Angel der Dy en ma- 

ren,die daar (Js een degen in een fchee de, die aaneen 

fyde open is, lofeijk infeeken : maar wat rnoeyte 

ik heb aaftgemem om dit te ondekken ,fho heb ik 

daar tot nog toe geen tekenen van kunnen vinden. 

Waarom il^ voor vafi meen te kunnen flaande hou¬ 

den, dat foü mei de Koker des Angels , aïs fyn in¬ 

wendige. Pypje, imee diflinde hekleetjels fyn, in 

melkers huytenjle het Pypje, en in melkehcfootepyp¬ 

je dejvyj Angelen verborgen morden. 

Sumtyts Jho is het my mei vcorgekomen, als 

deefe Angelen in fojnmige anderefoorttn van Mug¬ 

gen hefag, dat fe als dt Angel der Dy en meerhaken 

hadden , of ten minfen een %üagv>ffe figuur: maat. 
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€0 tempore, quo Conficiendis, iftarum partium 

iconibus occupatus eram, haud contigit mihi 

id confpiccre; nifi quod per microfeopia vulgaria 

Cjufmodi quidpiam videre mihi vifius fuerim. 

Qjjapropter iis, qui microfeopiis uti amant, 

omnino confulendum eft , ut ne uni tantum^ 

modo lenti confidant, neque etiam fitu modo¬ 

que lemper iifdem objectum contemplentur: 

facile enim hinc errores prognafeuntur. Por- 

XXaII. 1-q ftipra indicata icone tertia Culicis etiam 

e. f Collum e, atque huic fuperpofitum Caput ƒ 

confpicitur, in quo Oculi tum Antennae 

abfeifiae £c Setac articulatae, quae fupra 

ii. Aculeum rcfedtac funt i/, apparent. 

dat is 'my voor deefe maal raet gelukt om té Jïen i 
nvanneer als ik de figuuren deefer deekn maakte; 

hoeveel egter dat het my felfs joo voerquam onder 

gemeene vergrootglufen. En daarom foo is het 'de 

bequaarnfie manier , voor die met vergrootglafeit 

veil 07ngaan ./lat hy Jig op geen een glas alleen he- 

trouvtt: nog ook dat hy het ohjefi altyt op defel- 

ve fy en manier heftet, veant dat is dvo&Ung o-nder- 

vtorpen. PPorts {iet men in de aangeveeefe derdé 

figuur de Hals van de Mug e , waar hoven hetHoofi 

(tg vertoont f, als ook de Oogen g g, neffens de aj~ 

gefneede Spiesjens\i'\\,^en de gearticuleerde Borftels^ 

die beven den Angel afgefneeden fyn i i. 

(^od ad Culicis Thoracem adtinet.'eo e- 

quidem Crura, Alas, & duas praeterea alias 

particulas , binis malleolis fimiies, ovata figura 

praeditas, contineri video. Crura, fubfufco co- 

ffff- lore pi(5ta,feptem confiant Articulis.//^, qui 

in Cruribus pofticis, quam anticis, majores funt; 

praeter hos autem duobus infuper Unguiculis 

cujufvis Cruris extremum armatur, Cacterum 

Pedunculi fquamofis Plumulis, quas inter ni_ 

grefeentes quidam Pili fetacei comparent, un- 

dequaque vefiiti funt. 

'MSSS' Alarum gggg eoufque elegans cfi fabrica, 

ut artificiofius fere nihil excogitari queat. Con¬ 

fiant partim Fiftulis pulmonalibus, partim tc_ 

ncllis Membranis, quae omnes pellucidae funt. 

Forma gaudent oblonga; colore quafi vitreo» 

quem maximus fquamofarum Se figuris rhom- 

boidibus confpicuarum plumtilarum numerus 

pallim obfcurat : quo equidem eximium ipfis 

ornamentum accedit. Membranae Alarum 

omnes pulmonalibus Fifiulis, quae tanquam 

totidem Venae aut Nervi cas percurrunt, in- 

terfiratae funt. His autem fuper Fiftulis pul¬ 

monalibus , quae e corpore huc in Alas ferun¬ 

tur, oblongae illae Sc ventricofae Plumulae, 

ornatus gratia, defixae haerent: id , quod in 

medio aeque, ac principio, fine, 6c ambitu A- 

larum obtinet , vifuque admodum jucundum 

eft. Quapropter, ut fabrica ifthacc clarius in-^ 

notefeat. Alas, proportione omnium reliquarum 

Culicis partium, paullo majores,'quam olim, 

de novo heic nunc depidas exhibeo: quodfi 
autem 

Wat de Borst van de Mug belangt, dcfelve le^ 

vind ik in Jig te begrypen de Beenen, de Vleugelen, 

en dan nog tviee andere Dcelkens , als tivee bamer^ 

kens, die ey-gevojsvun gejlalte haar vertconen. He 

Beenen,die hruynagtig van tekening fyn,bevind ik 

te bejiaan nyt feeve Leeden ffff, veelke artkulatlen 

in de egterjle Deenkens grooter fyn als in devoorjici 

hebbende op bet eyndc twee Nagelkens. Voorts Jyn 

de pootkens over al hckleet met fchobagtige pluym-^ 

kenS'i tnjfchen welke baar eentge fwartagtige bor- 

ftelige hayren vertoonen. 

Wat de Vleugelai belangt gggg, defelve fyn foo 

elegant van maakfel, dat men bykans fg niet heer-^ 

lykers kan imagineeren. Blaar Jiru&uur bejlaat ten 

deele ujt Longpypcn, enten deele uyt teere Vlie- 

[en , die alle doorfgüg jyn. Haar figuur is lang^ 

werpig, haar couleur is glasagtlg, dewelke hier en 

daar ver donkert wort door een feer groot getal van 

fchobagtige en ruytsgewy/epluymkens , dat haar een 

feer groot cieraat geeft. DeVUeJen defer Vleugelen 

fn alletufjchende Longpypen, die defelve als foo veelé 

Aderen of Senuen doorloopen, ingeplaatji gewordens 

mop deefe Longpypkens, die alhier huyten het Hg~ 

• haam in de Vleugelen hopen ,fyn de langwerpige en 

dikbuykige Pluymkens tot haare opfmuhjtng geplaatfl 

geworden, dat foo op het midden, in bet begin,op 

het eynde, als in den omtrek van de Vleugelen plaats 

gry.pt, en niet onvermaakelyk te fien is. En om 

dit klaar te vertoonen, foo heb ik de Vleugelen naê 

proportie vm alle de andere deelen van de Mug 

op een nietm , en nog wat grooter als voor deefcü 

j %-g %x % 
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augcr/ nytgsheelt i maar indien men feganfch ïn het grooï 

i'ilde vertoon en ^ men fou verhaafl fiaan van weè- 

J O A N N I S 

autem bae ipfae , quoufque confpicillis 

pofTunt, maximae repraeientarentur ^ miracula 

faneDivina,quae in üs conipicicnda offeruntur, 

■neminem non attonitura effent redditura 

Obfervare enim tunc liceret, quod Plumula- 

rum deferiptarum quaelibet diftindlo infuper ni¬ 

tatur caule,cujus interventu ca cum Fiffulis pul¬ 

monalibus unitur : tum quod plumularum aliae 

aliis paffim majores, breviores, latiores, atque 

j^lio & alio modo collocatae fint: prout videlicet 

ordo atque elegantia requirebar. Quin fi defra- 

6lae forfim alicubi occurrerent Plumulac^ harum 

calami Tubulis pulmonalibus etiamnum inhae¬ 

rentes ibi comparituri forent. Verum ipfa prae- 

primis Plupaularura labrica fummopere admira¬ 

bilem femet exhibitura efiet: namque omnes 

propemodum regularibus fex coftulis, tan" 

quam totidem nervulis, quorum fingiili ingente 

e numero regularium globulorum conftant, in- 

tcrilindtae funt: id quod microffopii ope liqui¬ 

do confpicitur; quandoquidem Omnes iftae Plu- 

mulae itidem perfpicuae funt: licet interim ad 

membranae Alarum claritatem baiid pertingant. 

Tandem etiam cernere liceret, quam mira¬ 

bili modo ipfa Alarum membrana fabrcfadla fit: 

quippe quae fub microfeopio prominulis veluti 

Papillis confita apparet; At fi praefiantiffimo- 

rum quoque interventu microfeopiorum ca re- 

praefentaretuig tum vero diftindte demum con- 

fpici pofiet, quod omnes iftae Papillae non fint 

nifi totidem incurvati, cufpidati, pellucentes 

spiculi fubtilium Papillarum exporrcctarum, c 

quibus DEI Omnipotentia & Sapientia Sole mc- 

Adiano clarius elucet. Verum omnia iftbaec in¬ 

tra exiguam unius figuraecircumferentiam ex¬ 

primi nequeunt: quapropter & paucas faltcin 

cx ingenti iftarura inflexarum acuminatarum 

papillarum numero , lub fpecic inlcriptorum 

quorundam pundtorumjbacfuper Alarum mem¬ 

brana exhibui. Imo afieverare aufim , quod , 

utcunque optimo quis microfeopio utatur, haud 

tamen prius Papillas hafce diftindte fit vifurus, 

nifi poftqtiam membranam Alarum cx parte 

dilaceraverit : acuti enim illi , quos memo¬ 

ravi ■, apiculi tum demum: fefe manifeftaiit 5 

quando, remotis omnibus impedimentisj in li¬ 

bero aere confpiciuntur. Mal- 

gens de 'wonderen GODS, die daar in ie jïen fyit. 

Wetnt men fou aldaar bemerken , dat ieder van 

de hefchreeve Vlupnkens nog op een difiinSè 

fied (lont, waar ineede het niet de Longpypkcns 

vereenlgt was. Geljk ook dat het esne pluymkè 

hier en daar grooter, korter, hteeder , en ook an¬ 

ders als het andere geplaatfl was geivorden, naa dat 

de order en het cïeraat Julkx vereyfte. Soo men ee- 

nige ajgehrooke Pluymkens vnimoeie, men fou de 

fieclen daar van nog op de longaderkens vinden-. 

Maar boven al fou men in de Pluynikens felve haa- 

re ftruBuur verwonderen; die meeji alle mei fes 

reguliere ribhekens, als door foo veelejenuwkcns, af 

gedeelt werden, en dewelk yder ujt een groot getal 

reguliere holletjes beftaan. Dat men klaar bemerkt 

met het vergrootglas, alfoo deefe Pluymkens meedt 

doorfgtigjyn. Hoewel dat fe op ver naa de hel¬ 

derheid van het Vlies der Vleugelen niet en be^ 

reyken-. 

Eyndelyk foo Jou men ook fen , hoe wonder-^ 

baarlyk het vlies tier Vleugel gefabriceert was; 

ket geen fig onder een vergrootglas vertoont, als 

of het met verheeve Tepeltjes was befalt gewor¬ 

den. Maar foo men het door -de alderexcellenfie 

vergrootglafcn wilde uythedden , men fou diJiinB 

fen, dat alle deefe Tepeltjes j niet als foo veelé 

kromgeboogen, en fpits toelopende, doorlugtige punt-" 

kens van jyne uytgerekte Tepeltjes waaren , die 

de Almagtigheid etuie de Wysheid GODS middag 

klaar ten toon fielden. Maar dit alles is in geen 

omtrek van een figuur te vertoonen; waarom ik 

maar een klesn gedeelte van het groot getal deej'er 

kromgehoge en jpits toelopende Tepeltjes , onder 

de gedaante van eenige uyigebeelde fiippelenfneb op 

dit Vlies der Vleugelen aangeweejen. En ik kan 

verfekeren dat hoe goet het vergrootglas is, dat men 

deeje Tepeltjes niet eer dtfiinBfen fal, voor men 

dit Vlies eerf voor een gedeelte van een gefcheurt 

heeft, want niet eer Jjn de fpitze pimkens daar 

van te ontdekken, voor dat men fe fonder alle he-^ 

letfelen in de ruime lucht fien kan. 

Wdi^ 
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Sxiï Nalleoli, 'h h,quorum ante mentionem feci, ali- 

%.ii • hh. quantum irregularis funt figurae,Sc, in extrema 

polka atque diftcnla’ definentes, colore gaudent 

albicante. Repcrio autem ejufmodi Malleolos 

tantum non omnibus iis in Mufeis, quibus ge¬ 

minae tantum^ Alae concefiae funt. Porro Tho¬ 

racis fuperficies nonnihil rcfplcndet, & Pilis fc.- 

taccis, fpadiceis, loco plumularura jobfitaj fpa- 

diceo itidem colore ipfa ornatur. 

ir. fio;. IT» 
O 

fig. r. 

VENTER o£to in Annulos k k fimiliter diflin- 

guitur, ac ante in Verme 6c Nympha jam exhi¬ 

bui. Omnes etiam ifti Articuli heie aeque , ac 

in modo didiis Animalculis , perfpicui funt. 

Praeterea animiadverto, Ventrem atque Caudam 

quaquaverfiira Plumulis obtegi, quae aliquibus 

in locis nigrae funt: atque haec ratio eft, quam- 

obrem Venter Sc Cauda nigris vcluti annulis in- 

terftindta appareant. Reliquae, prioribus iii- 

terfitae,PIumulac cxalbo flavefcunt,atque pror 

fus pellucidae funt. Cacterum. Venter univer 

fus fubtilibus undequaque Pilis obfitus efi, quo 

rum extrema femet concrilpant, 6c quodammo¬ 

do inter fe mutuo implicari videntur j quamvis 

revera minime implexa fint. 

Ulterius jam Foemcilac Caput magnitudi¬ 

ne audla quoque repraefento j quod quidem ra¬ 

tione fabricae Antennarum a Capite Maris di- 

nft. ferepat aa. Qiiin Sc illae Capitis Particulae 9 

inter Sc fubter quas Aculei Vaginula fefe proten¬ 

dit, in Fcemella multo minores funt, diffici- 

lius dignofeunturAntennae autem ejus pari¬ 

ter in duodecim veluti fecticncs divifae funt, 

Sc Pilis Pluffiulifque fubfufeis undequaque obfi- 

V. tae. Aculei Vagina c,6c reliquae Particulae con- 

flruclione 5c integumentis heic fimilibus, ac an¬ 

te in Mafculo defcripfi, gaudent. Tandem, 

ne quidpiam deficiat, ipfim infuper Foemel- 

lam , nativa magnitudine depidtam, icone quinta 

exhibeo. Internas Culicis partes haftenus non¬ 

dum accurate inveftigavi; unde hoc loco de iis 

nihil proferam. 

Multas diverfafqiic Culicum fpccies fubinde 

obiervavi: praecipua autem eorum diferepantia 

in eo fira eft;, quod alii aculeati fint, alii vero A- 

Culeo 

Wat dg Hamerkens\ih.aangaat^clejelve fyn eentg- 

ftns irregulier van maakfsl, en op het eynde kaar 

glad en de opgefpannen vertonen da de verruvü van 

defelve is imtagüg. Deefe genoemde Hamerkens 

vind ik mcejl in alle de Vliegen, dewelke maar 

tvoee vleugelen fyn gegeeven. Verders is de Borjl 

eenigfns hlinkent van gedaante , in plaats van 

Pluymkens met Borfteligc Hayrkens ,^ die Kajhnje 

bruyn fyn , hefet; Joo van gelyken is de Borji felxe 

Kafanje bruyn. 

De Buik is in agt Ringekens vcrdeeltk.k .,als in 

de Wurm en het Popker. meede vertoont is. Soo fyn 

ook alle deefe Leeden , als in de genoemde Dierkens ^ 

meede deorfcbjneni, Verders Joo bevind ik de Buyk 

en Start geheel en al met Pluymkens hefet te fyn, 

dewelke op eenige plaatfen fwart fyn ; dat de ree- 

den is , waarom de Buyk en Start fg als eleor 

fwarte ringekens verdeelt toont. De anderen tuf 

Jehen byde ft aar, de Pluymkens fn wit achtig naes 

het gcelen trekkende., en heel doorfgtig. Voorts is 

degeheelen Buyk rontfom met jyn hcyr beft; het 

welk op de eynden Jig als komt te kruyjjen,yen ee- 

nigfins in een te warren , [onder evenwel vet wart 

te weefen. 

Nog vertö’on ik in het groot het Hooft van hetWyf 

ken het welk van dat in het Manneken in het 

maakfel van de Spiesjes verfchilt aa. Soo fn ook d'e 

Deelkens , daar het Avgel-kokerke tujjchen ende on¬ 

derloopt ^ meede veel kleender en moeyclyker cm 

te kennen b b. p^oerts fyn de Spiesjes meede als 

in iz ifdeelirgen tnderjeheyden ^ wejende vorders 

deganfche Spiesjesmet hayr ende bruynagüge Pluym¬ 

kens hefet. Het kokerke des Angfls c,ende ver¬ 

dere Deelkens Jyn van ftruéluur ende lekleetjel, 

als in het Manneken bejehreven is. Eyndeiyk cm 

nergens in gebreeke te blyven, Joo vertoon ik nog 

het Wyfken levens grootte, als in de vyfde ajbeel- 

dmg te ften is„ Wat de inwendige deelen belangt 9 

die heb ik tot nog toe niet naukeu.rig onderfogt ^ 

waarom ik daar niets van Jeggen Jal-, 

Veele en verfcheyie Joorten van Muggen heb ik 

nu en dan geohfrveert; wiens voornaame diftin&iè 

beftaat hier in fat eenige met een enge f en dat anderè 

Yyyy 
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culeo careanc; qui ideo etiam mortui Culices 

vocantur. Diftcrunt etiam notabiliter inter fe ra¬ 

tione magnitudinis, colorum, alimenti, loci, in 

quo degunt, modi, quo nafcuntur, 6c aliorum 

ejufinodi, quae circa illos obfervare licet. Ve¬ 

rum de omnibus hifce impraefentiarum ampliu^ 

nihil commemorabo; quandoquidem ea omniaj, 

quae hucufque propofui, obfervando atqv' dc- 

feribendo plus fatis defatigatus fum. Qua¬ 

propter huicce tradlatui finem imponens adA- 

pum hiitoriam hinc progredior. 

HISTORIAE CULICIS 

LINIS,' 

fonder angel Jjn$ geen men deo de Muggen 

Sy verfcheelen ook merkelyk in grootie ende kleinte^ 

als meede in de coukuren , het vat fel, de plaatfen 

daar fy leven, de manieren foo Jy voortkomen , tn 

ival men meer daar in kan aanmerken. Waar van 

ik voor tegensvioordig niet meer fal bylrtngen, <*/- 

/00 ifé vermoeit hen van alle de voorgejlelde faken 

is e^^aviferen ende te befchryven. Waarom ik my , 

van eleeze verhandeling een einde makende, nu 

begeeve om de merkwaardige Hijïorie der Bjentf 

befchryven. 

[EINDE DER BESCURTFING 

f'JN DE MUGGE^ 
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